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O aniversário da POUCi8 Militar

li, XXIIV- I I M. 10.249

A data de'. hoje assinala a passagem de mais um aniversár-io da
110ssa gloriosa Policia Militar. Corporação que tem, através dos seus

cento r� poucos anos, conquistado .sífuação
.

de destacado relêvo entre

.

as suas co-irmãs de outras unidades federativas, a Polícia Militar do

Estado de Santa Catarina é motivo de justificado orgulho para os ca

tarinenses, pela atuação em que se há distinguido, por várias vezes,

quando chamada a
-

defender a or-<Íem pública. Heroíca e disciplinada,.
a nossa fôrça policial não desmereceu, nunca, ,;a confiança do" govêrno •

nas horas em que foi a ela confiada"a garantia da estabilidade repu
blicana .

A sua oficialidade, ilustrada e técníeamente capaz, é das que no

bilitam o preparo militar- de nossa corporação, que tem sido uma le

gítima escola de cumprimento do dever patriótico e fie respeito às

nossas instituições sociais. , , , -

Registando a expressiva data, aqui consignamos, as nossas caloro
sas felicitações à digna e briosa Polícia Militar do Estado, na pessoa
de seu ilustre Comandante, sr: cel. João Alves Marinho,.a cuja distinta

c nobre oficialidade tornamos }ambéin
. extensivas as nossas congratu-

lações. '�...,_ ,_._-.- _

Em visita ao iitterior catarinense
Excursionaram os" governadores dil

.

Paraiba e de Santa Catarina
Pela manhã de ontem viajaram, rumo a Brusque, os srs, drs. Os

waldo Trigueiro, Governador da Paraíba, ora em visita ao nosso Es

tado, e Aderbal Ramos da Silva, Governador de Santa Catarina. 'Da

comitiva dos ilustres viaiantes fazem parte os srs..dr. Armando Simone

Pereira, Secretário da Justiça, Educação e Saúde, dr. Benoni Ribas.
diretor do Departamento de Saúde, dr. Régis Gouveia, oficial-de gabinete
do governador paraibano e cap. Rui Stockler de Sousa e sr. Nelson Nunes,

das casas militar e civil do chefe do Executivo catarinense, e o, sr,

João de Assis.
Serão visitados os municípios de Brusque, Itajaí, Blumenau e

Jomville. ,') '.
"

Os governadores prosseguirão até Curitiba, onde o sr, Oswaldo

Trigueiro permanecerá por um dia. .

,

O governador eatar-inense demorar-se-á dois dias em Curitiba, afim

de consertar com o governador Moisés Lupion a imediata execução de

diversos acordos assinados na Conferência de Pôrto União.

.
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A T I T U O E I N F UNO A D a o Presidentê seguiu
Valell a observação que fizemos, dias atrás, a respeito de um para Minas

pedido de informações levado a plenário da Assembléia Legislativa Rio, 4 (A. N.) - O Presidente da

do Estado pelo deputado udenista S1', Osvaldo Cabral. O -"Diário" República seguiu de avião para
Araxá, encontrando.so aIí com o

veio, ontem, cheio de melindres, justificar a atitude do repr-esentan-
l,e minordsta e. parece querer convencer-nos- da sínceridade do gesto

Governador Milton Campos, rece

'00 seu correligionário, ao
I' defender" a sdl.uação preeár-ia dura Il.�-

heu " carinhosa manifestação po

.balhado!', injustamente lançado, porventura, na Coletor-ia d. JI*ei- pular, seguindo depois para Ubera

to, para pagamento do imposto de indústrias e profissões.
ba com o Governador de Minas,

Dum tópico da melopéia elo "Diário" de ôntem se infere que o autor
afim de inaugurar a exposição

conhece os sentimentos e a pinião pessoal do sr. Governador sôbre o agro-pecuária.
-----------------------------

caso. Teria havido, pois, tlma conversa a respeito. Sempre desejaríamos,
:t'uber que Lei-ia dito ao governador Aderlj'al Ramos da Silva o escriba

da U. D. N. e 'se nessa oportunidade teria sido igualmente sincero ...

Nada porém autorizaria o deputado udendsta a ir a plenário do

Legislativo advogar a ·caU'S3 de qualquer cidadão incurso nos lança- . Munir-h, 4 (U. P.) - Um aviador
mentes do fisco, jusla ou injustamente. O sr. Osvaldo Cabral deve norte-americano morreu queimado
sabér que não foi eleito para isso. Se o não sabe, é preciso que re- (' dois outros sofreram graves feri
considere as prerrogativas de que se acha, investido e não se conduza mentos, na noite passada, quando
por sentimentos estranhos ás razões que devem presidir ao ato de uma super-fortaleza se espatifou
debater e votar em matéria dê .interêsse geral - que é o que lhe eum- após levantar vôo da Base de Furs
pre. 'O mais não tem propósbío- tein. Um comunicado da Fôrça Aé-

Picar-ia -muíto bem ao médico, sem dúvida, acorrer, alta noite, ao rea Americana diz que mais nove
chamado dum pobre

-

operário. sem recursos para os honorários . e pessoas sairam com ferimentos li-
para a farmácia e aflito com a doença dum filhinho, Mas alÍnda, a geiros. Ao que parece, o avião era a

propósito de atos dessa natureza, que visam a socorr-er a pobres YÍu- uma das trinta super-fortalezas, que N Assemble' IDa Legl·s-Ial.vavas e órfãos, iá ouvimos, no próprio recinto da Assembléia, críticas vêm .realizando manobras na Eu- � .

�
.80 sr.: Governador do Estado, partidas da bancada udenista, na bóca rapa, durante as últimas semanas. fj II . '.' v

r;n
.. um de cujos Tepl'esenluu'les .8. excia. era um - "pai dos pobres". p' ti 1) ii 1

-

da : ii ...1 T" A;" n 'à Ir ";Ae
..

""� ar .111(,( e mst:s a :F.üJlH· e ocupa- Ce,,}tenários dã eieveçêx» uC'l' .11Ucali> e t'lUotle,ua 8s.u -

'todavia, .em matéria que fliz resneíto f,o' cumpnímento da lei,! que frio an-ericana, êsses aviões rea lí-. eie: _ Voto de pesar, O trasporte de madeiras. - - Um:

não estabelece dístinvõe», a fUanl'ropia do If:'!;'isladol' ud�a�sttl Já zaram voôs cxper-imeritais para a recurso __ o General Rondon. --- Outras notes .

•
vem iarae.,. Mesmo porque o .engano do lançamento, 'te�' engano Inglaterra,e TllI'quia, recentemente. Logo no início' da sessão de on-' cé)m notada atenção de ,tôda a Casa.

húu1ve, seTia corrigidO ,se:n1 a intervenção nu deputado udellista, O tem, o Snr. Presidente da Casa, Referiu-se à já tradicional falta de

que. convém, entretanto, ter 1wesente é que, como fizemos senti]', a Comuulstas.e falan- deputado José Boabaid, deu conhe- tra,nsporte por parte da R. V. P. S.

Assembléi'a Legislativa não é o órg'ão lW qual se deve ,reconer em cimento ao plenário de um reque-
C. que, por outras direçÕes passa-

-i�is conjunturas, E não é decente a ninguém prejulgar da conduta de (listas de acõrdo rimento do, Snr. deputado Antenor das, tudo fazia sem que 'oiivis-

Coutrem a Iquem tivesse antes recorrido, na Iforma regulamentar, a Y Tavares pedindo fosse inserido na
sem ou atendessem os interêsses

resp�i{o do lançamento infundado. I Teheral1, 5 (D. P.) -, A Comis-
ata do dia um voto de cüngratula- dos nossos madeireiros, no que de

� . �

d t d O ld ' são de Constituição. e Justiça da f d f
. .

d
. ti "Diário", que se f,uz éco da üpmiao do epu a o sva. o Ua- ções com o municipio de Tijuca.s un o sempre erm a economIa o

t t d· Câmara dos deputados aprovou um
'

E t d 't" d
bral, não nos diz (eofio ·Lambém nãp.,o disS.,El o repreSE'11 an eu. elllS- por passar, na data de hoje, o nr'Í_' nosso ,s a o, e',enr par lcmar, os

'b
.

I t projeto de lei de defesa da demo- ' ...., d'
.

ta na Assembléia) que o operário so re quem reCall"U o ançamen 'O meiro centenário da elevação à fre-: nossos ma eIrelros.
.

,

'1" • 'l' t
.

t· cracia, proposto pelo Executivo. I C't d'd t d "i quebouvésse procurado as insl ânclas aUTIll1lScra Ivas eompe en es para o'uesia da atualmente cidade de I a me I as 'oma as, mas
.

. , ,

19 Votaram a favor os conservadores " I .

R V P S C
. .

reparar o êlTO do Col,etor. :.vIas presume, quer dIZer, preJu a, que Tijucas. I' da parte da . . . . ., JamaIS

Aot
- ..

I 1 liberais, os radicais agrários e os d t' f t" t
"ao rec-orrer ao sr. Dil'etOI' do 1',esou1'O, =' e nao Il'la ao oca_ e O deputa.do João José (.D. D. N.)

I aten.
eu sa IS a o.l'lamen e._

C I t
.

d' d i'adicais democráticos, no total de D d t
-

sim se louvari,a na informa�ão do o e ar; _recorrena epOlS ao r. apoiou o pedido do seu colelZa An- lsse
..

a sua 1n erve�ao no Cft-

.

J'
. f- - onze votos. Manifestaram-se contra � -

d t
EeMetário da F"azenda e êste .Lambem se ouvana nas 1ll.0'rm8.çoes tenor Tavares respeito a ,Tijucas, so: que e se�. a m,enor cor ou e er-

dos precedentes; chegaria ao sr. Governador e êste t0maria em con- () comunista Godoy e o falangista
pedindo, porém, fosse extensivo ao mma�te pohtJc�.

l'ideração as informações dos seus auxiliares"· -Como, pód� assim an- Leroy.
município de Araranguá, que tam- O Ilustre leglsla.dor terminou as'

�ecipar Ulll juizo o deputado udenista? Há, .ou· não há, nisso segun-

p' )'1- t
_ bém festeja hoje o seu primeiro suas palavras enViando ao plenário·

<ias inLensões? Estará o sr. Osvaldo 'Cabral, estará o "Diário" cer�o O i lea ex erlor cente,llário.
'

a seguinte 'indicação:
de que o resultado do pedielo de informações da AsseJllbléí� ao sr. Ambos os requerimentos foram "Os dep�lÍados que eilta subscre-

Governador não ,seJ'a, afinal, o mesmo? Não irá, no ,caso, !olÍvar-se d A 'ge ti-na vem

a, r . ,11 unanimemente aprovados. '

mis iÍiformacões dos seus auxiliares o Chefe do Govêrno? ;
. . x x x

Considerando
-

Fique, porém, tranquilo. O caso levado ao plenário do Legis- Buenos Aires, 5 (U. P,) - Miguel Com a palavra o snr. üeputado a situação aflitiva em qne 'se en-

!aLivo p·elo sr. OSlVa'ldo CablJal não seri'a o prrmei1'o em que se faz �1iranda, presidente do Conselho Biase .Faraco, propões à Casa votos I co�tral11 os ma�eireiros do oeste ca-·

,justiça a quem o direi,to ampara. Econômico Argentino, defendeu vi- con"ratulatorios com os Sl1rs.
tarmense em VIrtude do atrazo sem-

PI�v'alece, port.anto, a nossa observltção: nada ganba o prestígio goros\lmente a política comercial dep�tados Antonio de Barro� Le- pre maior na distribuição de va-·

da Assemibléia 'L.e.gisla Uva' com as a�itudes, em que já s'e têm ceJebri- do govêrno PerOil, que foi alvo de
mos e Antenal' Tavares, respe�ti'- gões,

.zado 081'10s repr:esentant,es d\.).. U. D. N" menos em dig.züficar o próprio acerbas criticas nUIu relatório do vamente representantes de Ararall- Considerando

man,dato e lt Cllsa onde se laboram as leis 'para o Estado do que Q,m C�ns�lho No�te-Amer�cano de
.

Co- guá e Tijucas; A Casa apqi.o\l a pro-I que êsse atrazo � atualmente de·

'8gitar �asos parliculares ao impulso de empções pessoais, sem ambi- �e�clO �xterlOr, llubhca�o a:Ul no posta dD ilustre deputado. 150 meses para .0 p1l1ho b:u.to e 15.
E'll[.P adequado no meio elos srs. representantes do povo c.a.tarineI1se. ultImo h�n da semana.?, dlscmsOJ_Oil O deputado Rodrigues Cabral1

meses para ,o ;p�nho be�e�lCIado,..0
'yale. ou não vale a obseT'Yação? prom�nclado num al�oço da �egIao (U. D. ,N.) com, a pala,vra, recor,dOl,li que ,vem \lca:r:.retando. serl,os p�eJUl

Americana, tendo Miguel MIranda,
_ os seus pares�'á vida do nosso con-I zos a economIa catarmense e aque-·

dito que,

e.nqua.nto. (;llltros
países ti-II :err.aneo snr.

Ge.!{,eral Acastro.
d€ 11.1a r,�ca

...
zona do <Estado,

IPorspe"tiv8S
dum v�el1l o� seus. ms�Itutos �e pro�o- Campos, vida tôda votada ao c;um- Consldera�do "

_

t:: V çao de mtercamblo' �l11 form,a 'dIS� primento do seu de�er de soldado que t�m SI�O a �lreçao ?a Rê�e-

aviação desastre farçada, a Arge�.bna contmuaraje
de digno e honrado cidadão. I �iação .Pa.r.�na-Santa Catarma soh-

� � com seu, embura -, el� pessóal:ue.n�e O sr. deputado Lopes Vieira' (:r,. I CItada mSIste�temeJlte .pe:_as classes-

. . .

João Pessoa, 4 (A ..N.)
- Telegra- d:s�je. qu� o �omerclO volte a Illl- S. D.) opoiou em seu e no nome 'de I p;odutoras, peht AssocIaçao� Comer';i

Belem, 4. (A. N.) - Contmua em ma procedente da CIdade de Sousa, CJatlva pnvada. '.'
d

I clal de Caçador pelo Governo do
• .• '1 d d

..' sua bancada, o voto e pezar pe- i ,

dUVIda o numero de mortos no de- .;!escreve o e�ta o e pamco que -. . _

D' I Estado e até por esta' Casa que ven-
. _ � .

I
.

I
- dldo pelo seu colega emz. ,

. , .'

sastr� do aVla<T BT-l<J, ocorl'ldo. �m come,ça.a domI�ar a popu açao �---n-�ra a naz na x x x '! tilou o problema do}ráfe�o do 3Q

Ararmna, neste Estado. O meqlco quela CIdade, dIante das perspectI- r.lI I.'
O d t d YI I AI

. (distrito para pôr têrmo a êsse esta ...

M
.

C t dA' t'· ! d mb t -d b g m P I t·
sr. epu a o mar (e mel-, '

oraIS os a, a eronau Ica, em vas o afro amell o, a arra e

a es IDa C
.'

(P S D) f
.

t : do de coisas, e, a desp,eito oe tudO:

d l-f't
..

d' d B
. - .

t d d ·olu da orrea . . . ez, on em, o ,
�

,

ec araçoes el as a Imprensa, Isse o oqueIrao, em VII' u e O" -

'

"

d' O d i�so a' situação cad,a vez mais s�'
. f

' .

-

d' 1 d 'lt' Jerusale'm 4 (U P) - Foi con- seu pnmelro Iscurso. ra OI' I
.

que o numero de mortos' 01 de dOIS, me agua acumu a o nas u lmas ,. .

.. agrava
'

. 1 f
.

t
. d h 'e ulna conferência, fluente e conCISO s. exa. com muIto '

.sendo quatro o numero de pés en- horas. Ta ato acarre ara o arra- vaca a para OJ
• . '. . ! Iidicamos �

conírados e na-o seI's, como afl'rma- sameilto das cidades de Sousa e que poderá trazer a paz permanen- acerto e mvulgar bl'1lho, ferm comi,
.

bl
,. di'

..

, . - •

t . tI' t'b ' que esta Assem ela se rIJa 30'

Tam várias pessoas.
i

Pombal, bem como o arrombamento: te ,!lara a Terra Santa. A �eun�ao
acerSO

o ass� o que o etvou � n u-
i Exmh.

-

Sr. Ministro da Viação e

O m.esmo médico afirmou, ainda, da barragem de São Gonçalo. 00-,' es�a� weselJlie� ��mbros "'la l�- nla. uads pa avrlas optor, ?dnads � es- i Obras Públicas solictando' os seus

.não ter havido- explosão do apare- tras. cidades também sofJlerão da-. mlssao de ArmIsÍlclo da ONU e 1- c arece oras �e a au OrI a e �om \ " r

1110. nos. J deres arabes e judeus. que se revestIram, foram OUVIdas Condue na 3'a pág.,
, -

Espatifou-se uma
forta�eza voadora '

Desastre de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PAR,A ,O MtS eE MAIO " 1

DIA ?,' DOMINGUEIRA•. DIA, 15,' SOIRÉE; DIA 23,DOMINGUEIRA. DIA 29, SÁBA'OO, SOffiÉE. AS DOMINGUEIRAS t
,

SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.
e

.;';,

Sô'bre' 8' 'campan�a ida
'educa'ção

.

de adultos
,

:Fala o presidente da .Academia Brasi
.,.:_� leira de Letras -�

A'. exemplo do que, já

fizetaml
m .problema orçamentário, .sim,

eompanheíros seus, dá o seu depoí-:
.....
ei que. também orçamentário, Mas

menta sôbre a Campanha de' Alfa "antes dever do Govêrno, proble
betizaç,ão' de Adultos o aca<iêmico� ma de ação, e nenhum homem de

Adelmar Tavares, presidente da Estado pode gozar deste título au

Academia Brasileira ele Letras e reolar, se não r;z da educação do

conbecida f'igura dos nossos meios povo' sua preocupação constante,

forenses. É pensamento de Hor'ace-Mann ?
'

..

Disse êle: Seja nosso também, porque foi as-

"_ Nesta oonversa apressada, ,sim que os Estados Unidos com-

, não .sei se aprendo b.em a pergun- bateram a praga e assumiram (l
.

ta, 'do confrade jornalista. Que pen-I progresso e a posição que desfru-
o,' so -da campanha do Ministério da tam. Não' olhemos dinheiro, nem

"Educação 'pela alfabetização (los i despezas. - gaste-se o que preciso
adultos" e que acho de sUq;,21'i,' J'I l. seja! Não é um empréstimo ao Bra-·

cL Alfabetização,' a oampanha �,,)."- sil de amanhã'? Não regateamos,
tá do Brasil; a mais meritória, a pois, com o nosso problema salva

mais momentânea, a mais patrióti- dor. Capacitemos-nos que só por
ca. É' êsse; Ministério da Educação, êle ocuparemos no mundo o nosso

que foi sempre a aspiração supre- posto de dignidade, e nos preser-
,

ma de quantos sé consagraram OD- varemos das borrascas ideológicas ...• • .. , ,

tem, e se consagram hoje, ao" que o sacodem. A éducação é di- 'Bnm' �in""I111IR�neios de cdmbate ao analf'abetis- reito de todos, como está em nos- U IhnUvu u

Grande visãomo, - cancrd alarmante de nos- sa Constituição, e assim, dever cor
sa nacionaJldade,' - deve de' ter respondente de educar. Direito'
ai o seu Quartel General, devida- ao homem eln todas as j(lades. Do

D)ente' aguerr-ido e aparelhado. B�- infante, e do adulto. A 'forma por

to�lhe todas as minhas palmas pe- que se ministre, os meios a empré
Já campanha com tanto ardor tra- gar nessa disseminação; ficd den-

:�a.(ja .. Tenho sempre no ouvido M tro da esfera das nossas
: dÜeren

palavras de Miguel Couto, 'que des- cíações regionais e' das exigências
sa campanha que' agora sevreaeen-' .da nossaRealidade, nos vários f'au-

,

de, foi. urP {los mais ardentes apõs-: tores físicos, g:!'l'oÚáficos, econõ
., .

tolos: "li/o, Brasil só há um p1'O- micos: SOCIaIS etc, O combate
,

blema nacional; Íl edúc'açao do po- ao analfabetismo dos adultos, 11a

vo". Se a maior riqueza de uma na- verá que distinguir entre 'os cen-
.'

cão, todos o procl�marri,' é o ho- tros civilizados, e os, das pequenas

mem; é para êle, ,e' prmcípalrnente 'cidades do interior, e os dos af'as

para êÍe/.' que .ela ,se 'peve .voltar tados lugarejos das zonas rurais.
com todos ?S, seus olhos, ,e de. to- Conforme o homem e o seu tiabi

da sua alma; para ft;lzoer de cada 110-

-mem•.um homem. E êsse próble
ma'.1 consiste só '� só na educação.
O Brasil olha a sua vastidão' terri-

. ;. 1...
�

í.orial, e assusta-se, Um violeiro

llQrdf'stino já,é disse que' e,la é tão
os meios, - os direitos, e indire:

grande que deSa!lima.,. Intensift-
tos, abrindo escolas' e distribuindo

f'ioa-se. a população crescente, .mas
parÇt intensificar a proliferação, livros, apertando, l'estringindo ca-

proteg,e-se a· grande ,família,. densi-
da vez m'a,is, o direito dos analfa

fisa-,se a nopulação".Qrespent,� 'mas
beLos na comunhão social, não

.descura-se, dessa massa humana de- ,lhes dando direitos iguais aos que

sinstruida e des,educada, e conse-
sabem ler; legislando e impondo

'quBntemente .irriP.rbdut;iva, et'entnl-
a obrigação a' todos, de ensinar aos

P·
. .. ..

d ., POLYPHENOL 'Publica relaç'ã,Q dos cômercian:Les e industriais' com seus ende-"
varite dó. nosso,,'·pmgresso. A de- que reClSem;" orgartlzan o

'

co-
I .... I '. . .: i

.

sinstrucão e a des'educação:'do ho-
mandos" instrutivos e educativos, reçós.
Por toda a p

,

'te t d O D
.

f � t d t ,- .• d ,Cadift guia é venDido acompanhado de um mapa rodoviMio d-a»'
mem fazem-no um .serl'nut1'I,·me-'

.

ar, em o os os cen-. esm <han e a a ua .tua e, ' ,

t'
.

'I
' Paraná e Santa Ca,tàdn'a.·

rameste animal, inconsoi,ente' i do ros; 'VI as e cida,ias, quarteis e Terror dos microbios, acha-se
f'h

'

'd R'edilção: Rtl.a P�UldBnte de Moraes, n. 626. - Cúritiba.
seu. papel na soéiedade; ,quando

a TIcas, pregan o a causa santa, à venda oesh praça
não perig'0so, "po1'qi1B a "ignorância

clamando e conclamanido-se para Pedidos a. J. MARTINS &

tira-lhe" o
i p(l<1'e1' de" 'disceIIRl-I' e-n-

essa a I'Menção. Saúde e ed"uca- SILVA. Rua Jeão Pinto, 16
, ti>e"o; bem' e o tna1, e se' ilãty nós

ção, ou edúcaçâo e saúde,' - essas Caix� Postal n'. 332
. .'. ' 'ctuai campanhas têm de ·niarc.har

.'

lljústarh'ós ''"para'i'r'éceber cons,éieh- '

'J
'

,

·t�mente.o Bem,' é'); mMl 'qu'e rios
,pâÚléIas. Não podemos ser um por, .todos os' mod0s e �eios, esta

apresa. É ri nallrabieto,"'6; &[g�b da v.�sto hOi1Pl�á.l, i
situ; mas também g.uerra, sa.graga Gontra .� a·nalfabe

piaI' das �ceg�eiras', por<'!ue" aql1e�
nao I?odeplOs, ser ,um estendal de trsmo. Pensemos iodo ,dIa 110S que

'1

��', �orpó, ;'d.\ir,? C,aptpc; Alves," que J.a�tasm�,s, porque apenas sombra . nãD sabem. ler!. .. É dever de pa

"não"eln{iuhha b'orci[d.'Ó ábismo
'(\ o homem que,pão sabe ler. Que riotismo, e de humanWade" .

.e.�'')r'."'tá'' o', ';1, l'�,' (,' 1vaI#e a._$aúde do corpo, sem a da Déssa, form.are.spondeu o presi-
,_"es, 'L semPr,�, n? caminho,., ,do. igno- '. , '

". 't 1 ''tT ' , ,?IIIl.a?, A p.essôa, .sem a personali-
.

dente da Academia; de Letras, or-
e ;) aI,!,Le fi,ar� rFg�- o:., v. aLq''nzamp,..s o ' , .

no f' ,

.

dac1e? O homem sem a" consciên- g'ão tão representativo da cultura'
.'

sso ca, e, o. nosso açúcar, o nos- '
"

'

I d-
, •. 1 " " cia da

.
.sua finalidade? .. Nilo cru- T.lacional, louva.ndo ]'rrastritamente

, ,$0 r,a 15,0 aQ!, ,etc�, qU�l1do,' de�e,mQ3 ',"" v

llnmeiro vÇllori'za!r' o nosso "ho-
zemos 'os :Qraçós esperando tão a Carr1pà,nha de Educação de Adul-

�"merq'\ N5.ó '�i�l?q'rt� a, �iIY! qJ,l� Já so:;nentll a �ção do Govêrno.�Co- tos, empreendida pelo Ministério

"outros tenU.arp, dlto:.iSso ;' que $eja ,of,lfi!rerpos com êle, fazendo nossa, da Educllção.
frase feita.' Nãó importl 'Jy�yém'Qs
,repetí-Ia a todo momeÍ).i�p� '�'t�. que
"f;e L faça c?nsciêncül, ,na,clonal: _

Valo:r.izemos, o hlJ,mem! VaJ01:zze
(m.as a homem! Vençamos êsse fa-
tigado e a,ntipático. trt,i.jsmo de Ique. somos um pafs de analfabetos.
'AceIto que se diga a alfabetização I '

Linha de transporte coletivo entre
Vi�ão maior e mais perfeita FLORIANóPOLIS - Xapecõ - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

que a .de um bom binóculo Vice-Versa. � '" I
•

�

alcança 'quem tem sólida <-' l' SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. reíras às 6 horas da
�: I manhã. f '

instrução. i SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 boras da manhi..
Bons livros, sobre todo. 011

.

'INFORMAÇõES NA: AG1l:NCI:A: GLORIA.
assun tos: Praca 15 d'e novembro. 24 - l"lorianóPolis �, Fone 1.:131.

LIVRARIA ROSA
- " ...-,---- "-.,.-_ ...._--

Ru.a Deodoro, 33 - Florianópolis Guia'�' 'ido'Paráná
• • • • .. • oo • ..

tat, - a campanha a ser desenvol

.vída, na sua forma e nos seus

meios de eficiência. O que é pre
ciso é que a campanha se faça in

tensa e extensivamente, por todos

•

oveis
infantis

Relojoaria Proqresso
de JUGEND � FILHO

TODOS os

COMPRE. SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
.

REEMBOLSO POSTAL
.

Faça seu pedido por carta ou tolegJ!'fma e "�lSue.c
aómente quando recebe"..

'

.;

t;,

IMAGINAVEIS!

Berços eadeirinhas
- privadinho.s ,-balan_

ços .- brina:uedos
rnodernoa

Práticos - Relitistentes.

Preços. excepcionais. N, 1 t, c-s 260,00
Marcia SOLA.GO 8 rubio.·

Matá:('i�l de 1.a

N. 2, o-s 200 .00
Qucdidade de primeira •

Fabl'icCI;1ão Italiana.'
Coru diveI'.all
Altura 13 cmt.

,
! •

,Caixa da niquel-cf'omo.
Nafural
R. Gal. Bittf?incourt 179

FLORIANOPOLIS

Nouoo rel6gio••ao �compatihado.. do.. r8!ipectivol'J cerHfioadoe'
de ga..rantia.

PEÇAM·NOS ClAT,II.WGOS - ENVIãMOS GRATIS
.

JUCEND & FILHO
.'

Curitiba·· 'Pr�ço Tiradente.,. 260.. Paraná, .

Negocio
...... ..

OCaSlaO"
1 �levQdor WAYNE pa,ra automoveis

, 2 talhas para 3 toneladas
1 moquina de la'va.r
Prateleiras, balcões etc ...
Tratar na. GARAGE D E L A 1M 13 ER T

FIATILD·
"

METODO:
Moderno e Eficiente

(orres:pondendá
(omerdal,

� DIREÇAo:'
Amélia M Pigoz:!

Confere,
Diploma

ALVARO 'DE' CARVALHO. 65
...

'

E�presa Sul· Oeste limitada

Ouçam, diàriamente, das 10 às I4. horas, as' audir;ões da'

" fi 'Radio Difusora 'de LaguDa,
970 kiJocicir;;s' onda de 300 metros.

. .

- -',
.

"

Laguna -, Santa Catarina ;_ Brasil

zvlí

f�RMACIA E�PE,RAN'ÇA
.0 Fanue0l1t1êo' 1HLO LAU8
Bêj. ti 111 ..ri ,IL na .relcWa ,:r�

� aa�... e rupiru - U.,....iUu _ r.....
�r:Iu __ .lt:rtipo cl. �.u""

'

Gani...... ,. ouia� !ao r._Wrh .�

l

!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Igreja Presbiteriana Independente Na Assembleia ....
Transcorrendo hoje o 180 aniversário de sua fundação, a Igreja Conclusão

Presbiteriana Independente' comemorará essa efeméride com um culto bons oficios junto à Rêde, ao Exmo;

solene de ação de graças, devendo falar o seu pastor, Hev. Isaar Camar-I Sr. Cel. Superintendente da R. V. P.,

go, sôbre o tema: "A verdadeira Igreja de Cristo". I�' C. e ao Presidente do I. N. P. so-
Esta comemoração se reveste de interesse, porquanto deverá ser a licitando medidas tendentes à nor

uítrma que se fará em seu atual salão que será demolido para que, em malização do tráfego de vagões do

seu lugar, seja construído o templo da IPI de Florianópolis. 3° distrito, e, a uma distribuição
A solenidade será realizada às 19,30 horas, à rua .João Pinto, n. 37, equitativa dos m,esmos, bem como

e, para assisti-la, todos são cordialmente convidados. a liberação do comércio de madei

ras com o Rio Grande do Sul ou COIll

os mercados extrangeiros através

daquêle território .

(Ass.) Ylmar Corrêa - Waldemar

Rupp - Orty Machado",
x J). x

Na sessão de ontem também usou

da palavra o ilustre deputado Ar

mando Calil Bulos que produzindo
uma brilhante. oração, prendeu a

todos que o ouviram, com o brilho',
e eloquência da sua palavra. O

deputado Armando Calil encami

nhou 1mI recurso que o cidadão

Apolónio Ireno Cardoso interpôs à

Assernblé-» contra a lei nO 11 vigen-.
te no _;,y[úcipio de Araranguá. Dis
se o deputado Armando Calil Bules
que, quando o mencionado voltar

a plenário para ser discutido e V0-

tado, fará sôhre o mesmo os cornen

tários que se tornarem necessários.

Apezar de se haver reservado para

sôbre o assunto se manifestar

quando o mesmo já estiver com o

parecer da comissão competente, o

ilustre deputado adiantou judicio
sas e convincentes considerações
sôbre o mesmo. Tão logo s.' excia.

terminou a sua bela oração, ouviu

se, por todo o recinto, uma

prolongada salva de palmas, o que

bem demonstrou do acerto de suas

palavras, bem como da sua operosa'
, I c profícua atuação como represen-
RITZ - Hoje às 5, 7,30 e 8,45 hS.,' tante do Sul do Estado .

Johnny Weismuller - Franccs ] x x x

Gifford - Johnny Shefield.

I
O snr. deputado Protogenes Vi.ei-

TARZAN, O VINGADOR ra (P. S. D.) com fi palavra, recor-
v- .Turzan às voltas com homens da .à Casa que boje é o dia do aní-
bancos perores do que téras . ', . ODEON E IMPERIAL versário do Snr. General de Divisão

30. Frlme de 'àção rápida e arrojada, J Simultaneamente Candido Mariano da Silva Rendou,
vivido nas selvas perigosas. ODEON ÁS 5, 7% e 9 hs, Referindo-se à vida dêsse ilustre
Censura: Impróprio até 10 anos. IMPERIAL _ Às 5% _ 7% horas. e culto soldado, teceu sôbre ela.
No programa: O maior acontecimento para a verdadeiro hino de louvor, recor-

Brasil em Fóco - nacional. Cinema Nacional. dando-nos do que tem sido a sua.

� Preços: Cr$ 4,So - 2,00. O cantor que pertence ao povo, atuação no desbravar o sertão bra-
Dll. 1\1ARCíLIO JOAO DA SILVA J ••••••••••••••••••• canta para o povo no seu primeiro sileiro. Quando se rejeríu ao pa-

MEDillIROS I ROXY - Hoje às 7,30 horas. filme: triotismo do insigne soldado, disse-
Aniversaria-se, hoje, o sr. dr. Ultima exibição.

.' ,

VICENTE CBLESTINO· o ser daqueles que se' constituem
Marcflio �oão d� �ilva Medeiros,

, Ac���]lV��N'_f�f;s, com, o nas-; .

Robert Taylor -: Katharine Hea- - em - verdadeiros 'ensinamentos de são

'Íntegro .JUIZ de DIreito da Comarca cimento, ôntem, em Joinvile, de burn - Robert Mitchun. O '1; B R I O e esclarecido .patrãotísmo. Beque-
,.dE' São Fr-ancisco.

'
'

I urna �ntéressanLe m�n�,na, q'l!e, re-I T CORRENT� OCULTAS Direção de: ria, portanto, uma vez ouvida a

O ilustre aniversariante, dono de ceherá o nome de Mui-ia Occília, o

I Um romance vigoroso em que se GILDA DE ABREU Casa, constasse em a ata dos traba-
'lar do nosso prezado coestaduano, I

..

I cultura polimorfa, com brilhante
sr. José Acácio Moreira Neto e de entre açam ternura e vIOlencIa. O "Record" absoluto de bilhete- lhos de ontem, o registo da satisfa�

,fôlha de ser:vicos prestados à ma- RUa exma.\ espôsa, Dona Lourdes Ela fez tudo paea penetrar o lIllS- rias e agrado. ção da nossa Assenlbléia pelo an:l-

:,gstratura catarinense, disfruta -em (*llede� �Ioreira. t tério que envolvia o homem (lue a ' No programa: versário de t�o ilustrado quão dig-
São Francisco do melhor concei- Ao ielIz casal, os lUofssl�s'd vdotos I

tomara por esposo ... Um homem NOJ'te - Sul - Nac. Imp. Filmes. no soldado. ,

. .' .
de melhores votos 'ç1e . ,e ICI a es.

. I
-

b' .

to e das maIs seletas amIzades, que I qu�
e � nao sa la se amaI ou Preços: Os deputàdos Rodrigues Cabral

.nesta auspiciosa data lhe' signifi-

�
odIar... Odeon: Cr$ 5,00 - 3,00 '-- 2,00. (U. D. N.) e Lopes Vieira apoiaram.

,.carão, por certo, expressivas ho� RESfRIADOS ��; C;ensura até 14. anos. !,m?eri:l: Cr$ �,oo - (Unico). o requerimento que, unanimemente

,menagem, às quais, por justas, nos I, DOS NENÊS [n "i!.. .No pr�grama, "

LIvre -

_

Cl'lanças. maiores de foi aprov�do •

. associamos prazenteiramente. I Evite 'perturbar-lhes o estômago Cmela�dIa Jornal naCIOnal,

15,
anos podecao entrar nas sessões, " " "

com remédios internos. Alivie-OS Preços. Cr$ '1,80 - 3,00. dmrnas.. -------:;"...;_-------

SIDNEI SANTIAGO rapidamente friccionando com , ,................ Suspensas todas as entradas de
_

VIC'K�lPoRuB Sábado R�TZ - às 4,30 e '".,,30 hs. favor. Acabe (om'as le,.dIGas
A data de hoje, assinala a passll- .

,gem do aniversá;rio naLa.!íêio do Zachary Scoot -'- BeUy FIeld. Estudalltes sem cadernetas não '4 Noturnas e Sinta-se.
.

S'd' S' f
111." AMOR À TERRA gozarão de abatimento. Mu:Ms Anos Ma.·s. Jo-m,Jovem 1 nel anhago, pro assor 'IV _.

I G E I "J é B
.

t'
BóDA.8 DE :PRATA Um drama forté e vigoroso. FILMES DA SEMANA Freqn�nt�.levan·- .._.: ou nu·c....... no-

'.f O rUDo 'sco ar os. 01 eux'. '

t· I
. "".. -- """

A data de hoje e pat' I�U al'men- ( RITZ - domingo - Outro gigan- Domingo _ ODEON e IMPERIAL turnas, ardência, realdu"" eebranquiçadO<J
te grata para. o casa} NO'l'ber.[°R'� l te lançamento da METRO -: Sensacional! �: in�':,� ��:..D;e�=,�::':o��t:/:

JORNALISTA ,JOSÉ COnDEInO M.ari,a J. da BIlva, resldente no 1-
Ã

.

!idade, perda de vigor, podem oer "au-

P bOl'I''-;O, que crunplel.a 25 anos de, " EMOÇ O SECRETA - Extraordinário! .-dos por uma enfermidade na pr6etata.
ara a Oapital Federal, em gôzo ,_, �

casado e, de um modo geral, para Claudette Colbert Walter Olga San Juan - Bando da Lua Esta glAndula ti um doe mais importante.
,de férias, segue hoje, por via aé- todo o distrito de Ribeirão que vê Fidgeon _ June Allyson. em f::!:ar�:e�li�:ta��; �;��:!�n:�
r.ea, o nosso prezado amigo e con- na. distinta Fa:milia, o exemp�o •••.•••.•••. • •.... '....... TICO-TICO NO FU,BA"

.,,(Ide e o vigor, siga o novo tratamento

j' d J
.

d f r c' da Ie conJ' ugal VI t eient!!ico chamado Rogena. Mumo que
ra e sr. osé Cordeiro, bl'ilhante VlVO e e I' � (

.
'.

-

(BOMBALERA) eeu sofrimento .eja antigo, garantimos
intelectual e alLo funcionário do vendo na ,))1a1S perfeIta harI?ol1la Aluna-se l".:a.s!:'2ll. que Rogena oaliviará,reYigorizando .uo.

e educando os filhos nos maIS .sa- � � '"'0 U Um romance sintético em glândula pr""tática e lazendo com que

D�partamento das Municipalirla- 'Iuta,ees principios de sã moral. '

.. (Técnicolor)
v. se ainta muitos anos mais jovem.l'eça

.des. Êle alto e honrado comerciaJ�le urneo.e �8��:néaa��u:.:lh�f;=�.NOll§g..
-

clesfrutando do melhor conl?eIto 3 II
R -indicado no tra-

politico-social, pois que é desta- Apartamento térreo com BETTY HUTTON ogell8 t"mento de proab.-

eado procer pessedista e pessolJ. de dois quartos, sala, cozinha e - no seu desempenho mais sin- titee, urekit"" e cistites, ')

grande presügio local, ela de dis- banheiro. Tratar a rua Vidal
tinta familia ,e de igual conceito.

Dep'Üis de oÍJVirem a missa em Ramos, 45.

�r�!?,�I��f::0�}���i:��:����\�ldi V'l'lcanlt;>Z:..d'or� L8ftD'elllelJrumilias de suas relações, que são , . U . U �U
'

inume.ras, em Slla residôncia, .elll

.

,

meio a maior alegria, receberão ATELIER MODELO'DE VULCANIiAÇÃO
.os cumprimen (os e a visita dos ....Il]l nUI'II.� iIIRIO ".ODIt'IDNO

muito� amigos q1le. por certo I·.U'lllll ll'iN 1'1 !;ii"
.

,

1)1e� Iribuiarão as mais carinbosas Periet' ('a-o t" P C Sap"'tos, Muitas felicidades pelo nascimen-.
,. e geran la em: neus. e:mares, ...

e €�pressivas homenagens, Galochas, Cintas ,de Senhoras etc... to de seu filhinho I
Aos filhos do casal, todos 801- Mas, não esqueça, que o melhor.

feiras, Dama, Dirce, Djalma e MontagenS d-e PNEUS em 5 minutos

I
presente "ara o seu ''PIMPOLHO''

Delci Silya, e a seus venturoso.s I ..

Dais, os melhoTes yo(os de :l'elici-. Ru<! Francisco Tolentioo 12 - B .- FLCRIANOPOLIS é uma caderneta do eRl1:DITQ
'l,tdes de "O E'STADO".

..........__....._.....
MUTUO PREDIAL.

.

II
�"'II

Continua O ESTADO faum- Ido distribuições de valiosos li
tlYros, inclusive romances zno

tdernos; entre as pessoas que
.constam de seu cadastro soo

oiel,
As pessoas qa« ainda não

'h.ajam preenchido o coupon
,que diariamente publicamos
ifPoderão faze-lo a�ora, hebi
iditando-se, assim, a concorre

·gam a tão iatereseerite inicia
-tiva realizada sob o PtltrQci
nio da LIVRARIA ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.

ANIVERSARIOS:

SRA. GENTIL BARBATO

À. efeméride de hoje, consigna o

"aniversário natalício da exma. sra

.d. Lelete Campos Barbato, vírtuo

.sa espõsa do nosso distinto conter

râneo Major Gentil Barbato, brI

'Jbante oficial do ExÚ�ito Nacional:

Apesar de há vários anos achar

.se residindo fóra do EsLado, a dis-

I.tínta dama que, nesta .Capital, �s-

!
.teve sempre à frente de todos o,

'Seus movimentos altruístico-so-

I eiais, há de, por certo, neste aus-
'

I
picioso evento, recolher 'as horne- I

-nagens que daquí lhe. serão pres- 1
. tadas, às quais nos associamos com

,justificado júbilo.

:SRA" JOSÉ FELIP� BOABATD

Deflue, hoje, o anÚ�ersário na La

;lício da exma, sra. d. Yedda Pinto

Boahaíd, digna consorte, do nosso

prezado conterrâneo, dr. José, Fe

_Jipe Boabaid, consultor jurIdico, do
.'p'epartamenLo de Administração
J\f'unicipal e brilhante advogado.
A dama natalíciante, que pela

.:.:sua afabilidade 'e distinção, conta

em nosso meio 'social com largo
.círcufo de amizades, na data de

L hoje, l'8ceberá certamente, múltí

;.plas e, expressivas demonstrações
• de aprêço, às quais nos associamos l

_I'espeitosa e prazeirosamente.

FAZEM ANOS HOJE:
- a exma. sra. d. Dilma Taulois

,Andrade, digna espôsa do sr. Nerêu

Andrade, corÍip,etente telegTllfista;,
-Sé) 'lsn,l8: u2IO 'P 'U,lS 'UUlXCl u -

pô'Sa do sr. Edmundo Brust, co

,IDercillnte residente em Mondai;
- o sr. Arnaldo Sales, comerci

"ante;
- a srila. Nilcéia _ Silva Ã"ila,

professora normalista;
- o'menino Ralf-Vítor Krepsky,

filho elo sr. Arno Krepsky, dedica
do gr,"nte da "·Gasa ,],3", e de sua

:senho:'a d. Inês Meldola KreDsky.

Inspetoria
PüRTAR[A N. 42

f} IN&PETOR GERAJJ DE VEíCULOS E TRÂNSITO PÚBLICO

COMPANHIA
lNTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
!mGrt�aeão de Abril

No sorteío r!;>alizado em 30 de
! Abril de 19�8 Wr.am BUtes

I das 'lil segu.rntes oom'bin&9()e.;

I�· � :
O R
M I
J N

'·S p
V N
N, c

z
C
N
E
y
G

de Veículos

Escritório � Rua João
Pinto 13 sobrado. Nesta l'Inspetorias e a�elflcias nas;

principais oidede« do j'Estado

Pedreiros
Aceitern-ee para o eerv içt» de
alve�ària de pedras e tijolos.

fl'rat'ar nas Obras' do
$,<) Distrito Naval

Rua Nunes 1.'t�8chado,
!aga-se bem

No uso das suas airibuições
RESOLVJi3 :

DeLerminar que a partir de 10 de Julho próximo vindouro,
nenhum motorista poderá dirigir veículos, sern que possua o cartão

de revalidação de exame médico, de acórdo com o R. G. T.

O exame em questão {erá início a '5 do corrente, nesta i. V. T. P.

Inspetoria de Veículos e 'I'rânsito Público, em Florianópoli�' 4-

de Maio de 1948. :)

lGUMPRA-SK
(As-). NUNO DA GAMA LOBO d'EÇA, Inspetor-Geral.

ADECI ENT
FERNANDO F. COUTINHO, em seu nome e no dos demais parentes

de seu irmão'ALFREDO A. DÀ SILVA, profundamente sensibilizado com

as atenções de que foi alvo, por ocasião do recebimento da medalha a

êste último conferida pelo Govêrno Americano, vêm por nosso intermédio,
AGRADECER, publicamente ao exmo. sr. Cônsul dos Estados Uni-

<los, representante da grande nação amiga, demais autoridades de sua

comitiva, ao exmo. sr. Governador Aderbal R. da Silva, demais autori

dades do nosso Estado, e a todas as pessoas que, antes, durante, e após
a solenidade da entrega da medalha, lhe dispensaram atenções .

Florianópolis, 3 de maio de 1948.

.
CASÁ M1;SCELANEA diatd

l buidor. dqa :'Rádio. R. C. A
V\ctor,./Vâlvulae e Dilcol.
Rua Conaelheiro Mafra

cero:

Parabens!

MENTIROSA ARNOLOO 80AR.i<.:Z CUNElO
Clínica OdontolOllia

NOTUR::'iA
Das 18 (is 22 horas. com bor;j

ma.reada, a cargo de abalizado pro
fissiona-l

Rtra Arcipreste Paiva. 17
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Cadastro Social' do'«O-Estado'�IA beleza é
� ao. D<IUOO mutlJitoc WWêlSt., �� ft ilt'.NI:OII1Ie;.\� t<!obrinaçào��o • i"�� á \lIIOII1I6 �G dfsl dIé �ftV� (' �

. _

__1'- ....... " "0' e»__� .._.......
' A mulher tem obrlgaçâo de ser (Dar muito, com o po,uco de mui-Los)

_- Ul_ • 15.� "'·.n. VIiI.__ -- J
•

H' día sé f
.

aoníta. oje em ta so e eio quem Proprietários : J. -MOREIRA & OlA.
quer. Essa é a verdade. Os cremes Rua Visconde de Ouro Prelo, 13 _ Oaixa Postal, 5 - Tel- 1324

protetores para a pele se aperfei- Endereço Tel. _ CRE'DOMUTUO _ Florianópolis - Santa Ca-

çoam dia a dia. tartna.
Agora já temos o creme de alfa-

• 01> •• - .. ,. ,. .1/ to "" "" ••••••• � o lIaS ., :, .. It • lO & 4 ti a;; 16 '" " It T

I
ce "Brilhante" ultra-concentrado Resultaria do 120 sorteio "·PiLA.i.�O .B" realizado dia 28 de Abril.

� .{a} _.... •• o _ •••••••••••••••••• _ •••• , •• , < • q�e se caracteriza por sua ação ra
de 19-48.

pida para embranquecer, afinar e CADEThNETA N. 17.,228
� o;lI Cu,. .. oo e refrescar a cutis. PREM,IO .MAIOR EM MERCADOJUAS NO VALOR JJ)E qR$ 5.000,00.

�f;'i.WI ü Pai (mh) Depois de aplicar este creme, oh- APíOOXIMAÇõES SUPERIORES APROXlMAÇõES LNFERIOHES
- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * ••• o...

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

•..,.. .. - ........•. :... � •.•.••••••••••••••.•••...•....".....h' 0& ou... ar de naturalidade, encantador á
Cr$ 6,50,00 cada uma Cr$ 250,00 cada uma

vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per

mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

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.IA.

... ,. '". " "f' v .. � .. " • "'. fi o .. c: ••• _ •• IJIEH c. • � .. .:: Q" .. � '"' ,. ;o, li

... III <J.I!I •• ,,� (,tIi� '''' ••••••• D. S ".��,�, 1I(O

�4d0�tQ.0t:I. � IA� .. ltOtlela ..�_
1!!�-:®I!Ilm(MI 8 ootru. Ó� _ ... '_'ou 1UDIGu.

I .Garage
..1,& executa serviço de

Delambert
LAVAÇÃO e Po íírn, nto

A'V 1·80
Dr. Augusto de Paula
Dlretôr do Hospital de

Ca.ridade
Consultas às 11 horas e ,das
3 às 5. Rua Visconde Ouro

Preta, 2·
Continua operaildt!) no

Hospital
Pot motivo de doença não

atenda cbemedoe..

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CI.lNICA MlIDÍ-CA - DIS'l'PR·
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças .

dos orgãos internos, espe-
cialmente do coração ,

Doenças da tiroide e dema!� glândula.,
mternas

N:P;UROTERAPIA - ELECTRQ.
CARM:OGRAFIA - METABdí.Is·

MO BASAL .

Con�ultas diàriamente das 15 �.
18 horas

'

Atende chamados . a qualquer hora,
inclusive durante a noite.

Consultório: ,Rua Vitor Meireles, 18.
, Fone, 702

lieaidência: Avenidá Trom'powski, 63."
Fo!:!e 760

Dr. Newton D'Avila .

Operaçõe's - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tr�mento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra. VeMllelbo.
Consulta: Vitor MelreJeS, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á tante,
d�s 16 hrs. em diante Residência:
Vida! ,Ramos,' n. 66 _. Fone·1.667

Dr. Mário "endlrauterí'
alnica médica de adultos e criança.

Consultório .:_ Trajarto, 29
Telef. M� 769

ComuUa "das 4 ás 6 hQrlls
Residência: Fell:!;le Schmid\;: ·n. 38.

__________Te�.I�e��:-8�1_2__�----

.Df.; L��; NeV�1
.

Mofé�tias 'de �a '

Consultório ...:.. Rua' Joao Pinto n. 1
- Sobrado -' ·Telefone 1.461

1I.esidência - Rua. Sete de �bro
- Ediliíci() I. A. P. da ElItiva)

Telefone M. 83l

Consultóri'o. e residência:

Praça Pereira e Olivei�'a (�tráz do
.. .

Trtbunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

r:III•.•
•

III'·.·III·!II·..IIBED_
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

ALVARO MILLElY
- Fone 841

FLORIANóPOLIS
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

-:::ONTADOR
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RU&GA - lIiDLÉ'STIAS DE SE·

NHORAS - PARTOS ,

Formado pela Faculdade de Medi- Causo. Civel. e Comerciai••
ciua da Universidade de São Paulo, dontrcto. " Di.trata., etc.
onde foi assistente por vários anos do .

Serviço. de Contabilidad.
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio 1Corrêia Neto em gera .

Cirurgia do. .estômago e vias circula' Oaixa Postal, lOS
res, intestinos delgado e grosso, tirei- Florian6poliu - S. Catarina

de. cins, próstata, bexiga, utero, ri
ovários e trompas. y'al"icocele. hidra- .'t1iI"'5lIiMDlI'.-..:auriB:rt ,I 'IiWIIiIII_1II=;:1..... _

cele, varizes e hernas.
'

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
o

• Paraíso}. Telef. 1.598 ..
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 7'64
'

f'

CLfNICi\ l'v1ÉDIC:1\ E CIRúRGICA
DO

DR. AUJOR ,LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Dr. Roldão Consoni

·DR. â. SANTAELLA'
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Uriíver-sídade

do Brastlj "
Médico por concurso da Assístêri
ela a Psicopatas do Dtstrtto

Federal
Ex·interno de Hospital Psiquíá
trtco é'Manicôrl1io Judiciário

da. Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi�
serícórdía do Rio de, Janeiro

.
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NlmVOOAS
Consultj5rio: Edifício' Amélia

Neto - Sala 3.
.

Residência: Rua Alvaro de .·Car·
valho, 70.

Das 15 às 18 horas
Tclefone:

Con,su,ltórío - 1,208.
Residência - '1.305.

"

..-..... �- ..__ . �-'- _' ..

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de' criançall

Rda S ..idanha Marinllo, 10
Telefone M. n2

Dr. Pulo Fonte.
, Clínico e operador

Consultório': Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: !A05

Consultas das 1'0 ás 12 e das 14. is
IS hrs. Residência: Rua Blnmenau:

22. - Telefone: 1.620

.TINTURARIA CRUZEIR,O
Tiradentes '!4

LAVA e TINGl::· ROUPAS
. .

Reform..a chapêo�.
�rofisslonal competente - Serviço rapido e' gárantido

BOM NEGOCIO

,
.

para quem pOssue de Cr$ 10.000,00 até
certa de 10'/. ao ano com. recebimento

Informações nesta redação.

Cr$ 100.000,00 renda
de furos mensais.

� OG.ill� ".� C.f.':"PITA!/'''
1.:::�nt�r1! {�� �il/i:�t�1'�''''':'''f'411;(� f!�t'���l-A'

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

4&. FEIRA
PanaiÍ' - .rforte: 9,40.

;;;;i� = ;;fiê;,�;I�A Inspetoria de Veículos
����l� = �ir����·A e Transilo Público .

DOMINGO . ,

Panair -- Norte: 9,40.

I
A fim de desfazeI>. dúvidas, comunico -a quem intel'es6ar pO.flia,.

.•�a.n.a�r••-:. �:-'::: .1�,�:.. . . . . . . . . . . . .. que o apneTldiz'ado e os exames par.a Carteiras 'NaCÍ<oual de HabJi-

VENDE SE
Lação 12ão s�o. ob'rigat,óri?s por intermédio �e Auto-Escola, no enta,n
to serao eXigidos para Inslruendos ·os seguIntes:

.

-
'

a) estar ao lado d€ m()luo,risrta habilitado;
. . I b) ser maior de 18 anos;

-

Uma otlma proprIeda.de c) possuir carteira de identidade;
.

contendo 2 casas, garage, po- d) ter licença e zona limitada, para. o apl'endIzado, mediante

mal' e pasto. I declaração .da auto�'jdad.e de Trâns:t.o; _ .

,

. I e) não 00nduzIl' no veIculo, 'Üutr:}s pessoas, a nao ser o mstrutor.
Tratar em R�ncl:o Quelma- . Inspetoria de Veículos' e Trânsito Público, em Florianópolis, 21;

do na Farmacla Pt/ar ou em de abril de 1948.
Cambirela com Raul Se li. (Ass.) Nuno da Gama Lobo d'Eça

Crédito Mútuo· Predial

Caderneta n. 17.229 Caderneta n. 17.227

Caderneta .n. 35·049 Caderneta n. 35.047

Caderneta n. 26.567 Caderneta' n. 2.6.565

Caderneta ;no 11.359 Caderneta n. 11.357

Caderneta n. 36.050 Caderneta n. 36·048

O resultado é dos cinco primeiros prêmios da LOTEl1IA FEDB

RAL, ela última extração realizada no dia 28 de Abril de 1948.

AVISO: O próximo sorteio do, mês de ,Maio, r:ealizar-se-á no dia

2 de Junho.
,.

Ftorianópolis, 29 de A<brH de 194.8.

VISTO; Dante C. Neiva - Inspetor auxiliar dos Clubes de Sorteín,

Proprietárioe : P. P. J. ,MOREIRA & CH.
CRÉiDiLTO MUTUO PIRElDIAJL

Domingos Fernandes d-e Aquino - SUiPerin'tend-en-te Geral.

...

.

De ;LJiltd�fo tl.�PiKé/Jui.
ADVOGADO· CONTABILISTA

CIVEL E CQMERCIAL

CON?TfTUIÇÁO DE. SOCIEDADES

<;:ONTABllIDAÇ>E GERAL

'Ft.ORIANOPOLtS-S.C.

O TESOURO"
Da ínstrução está ao alcanoe

d·e todos. Dá esse t-esouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetizacão no Grupo
Escolar São JoSé, na Escola Indus
trial de .I;.'lorianópolis ou na Cate..
lral Metropolitana.

-�-_ ... ,� �'��''''-'''---

PANAIR DO BRASIL S./A.
Novo horário

A 'PARTIR DE li3/948

Cr�
Cr$
•

..

CAPITAL E RESERVAS
Reeponoabilidarte•.
Recete
Ativo

80,900.606.30
5.978.401 i7SS.91

67.053.'45;30
142.176.603,80

.

SinÍltrol pagoI nOi! tíltilllm 10
. Resp013lsl 'Udetle.

. 98.687.816,30
• ::7ti.736.401.305,20

Diretonil
.

Dr: Pamphilo d'Utra Freire
de St., Anilio".M.llOrr_,! Dr.
e' J0I6 'Abreui

. :";,
de Carv�lbo. pr I' Prancll1co

JQQquim 1=hu::reto de Araujo

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

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

reitos perante as leis do' País.
-O-

'PERNfANÉNCIA Nó' PAíS ..:_ OpçÃO DE NACION.oV-IDADE
NATURALIZAÇ.o\O - REGISTRO - TíTULO DE�LARATó

RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE

MOTORI�TA
-0-

- A Assistência e Informações sôbre processos ja encamí-
nhados aos Ministérios e Repartiçôes competentes .no Rio de

Janeiro -'- São Paulo - Pôrto Alegre Florianópolis
Curitiba.

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

assunto .

no

ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 10
sala 4.

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

andar

- 1409.

Inspetor Geral.

iA , AA.mM

Pabricant6 8 distribuiêlorslI doo afamada. coo
fecçõ@. "DISTINTA" • RIVET; Pou.ue um gran';
de SQrt!mento da cOlllêmirUliill, 1'1l1Codotll;' bri:ui
hon!;! • bàrutolll. alg'odõe•• 'mgrina e Q�i(:UTl.)'ntot'f

�a�fi:l aI.EQie\tolli que' l't'lIceh� diY.otamonb da,
b�[·... O�.m.>1<1!'""!�,,,h".!l do tnt$J;·iu!' �(Ij ·ecrit\do d. !!-;(lj f(,!'lI:�"�m "'Ama

F'lo!l·h'l:':llt.pG<H.III, "'" 7n�1 �Jg I!f<:r.t\ Bllll��e!'l-:rlu • LQj�t"

I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 __
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.Assegure desde já um

�ATAL 'FAIHO f FELIZ
semsacrtficiof'inanceiro, adquirin...

•do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE'NATAL

.�7ff$b
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

.............
1 ..

Peça telefone 719

'Pronta entrega

Qualidade super ior

SERRARIA UNIÃO

Movida a, ele.tricidade

A
•••.................................... ir ...... tI''' .,.'

�ftfi.ci.na. Celeste
. (Elétro Técnica Mecanográfíca)

DE

ROBERTO LAPAGESSE.FItHO

Rua João Pinto, n. 32 - Floria

';!l1ópoJis - Santa Catarina

-Consêrtos, Limpezas e Reconstru-

-ções: de Máquinas de .escrever, cal-

..,culaf, somar, Contabilidade, Begis

·traoo,ras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

,;gomar, Fogareir-os, Esterilizadores e

Aparelhós Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.
.................................... �

..

�,:1,
� .

. ,

Dt'. eLARNO G.
GAf.LETTI

ADVOGADO
Crime. civel

Conlrtituição d. Soed.dad•• ·

NATURALIZAÇÕES
Título. Dtiolarot61'loll

Eacrl1:, � Praga IS d.! NOlr, agi
1o, onda!',

Remid. - Rua TirCldonteili 47.
!-'O"N'E •• 14ô'8

damente irá buscar seu terno,

R. Tiradentes, 44.

FRAQUEZAS EM GERÁL
.

V INHO C RE-OSOTA De
«SILVEIRA�,

TINTURARIA t
Só " "CRUZEIRO"

dentes. 44
.Profissional COlllpetente

Informações nesta Redação.
O Batalhão Baniga-Verd,e

�oi const.itui-do de cataJ'inenses O"Colégio Barrig'a.V:erde'"

il"lstemMos e o "Colégió Bar- está coustruiflo o seu majesto

rfg'Il,.Vel'de", usará 8 m�mal'so prédio e necessita de sua

bandeira. valiosa colaboração..
."

.

18 e

'ssociação dos
Ex-Combatentes
A Associação dos Ex-Cornbaten

tes do Brasil - Secção de Santa

Catarina, realizará a 7 de Maio,
sexta-feira, eleições para a Compo
sição dos· Quadros de sua diretoria,
pelo que vem, solicitar, de seus as

sociados o comparecimento, para
aquele áto, que Si}' 'processará em

suaBéde sita a Rua Felipe Schmidt
n. 42 A (2-0 Andar), ás 19 e 30
horas.

A DIRETORIA
. . . . . . . . .. . .

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SJFILITICAS

,�n�lr de Nogueira
Med.icação auxiliei' DO tratamento

da 8ifUi.
�

,

� . �" .., ..

"LEIA-ME!"

À Rua Tiradentes n? 10, já foi

c0nfortàvelmcnte instalada a Reda

çúo da revista "LEIA-l\IE!", cujo
primeiro nluuero deverá circular na

segunda quinzena do corrente mês.

Dado o capricho com que está

Tira·

O Crédito Mutuo Predial, ofereci

aos seus associadog, o melhor pla
no. no melhor sorteio, por Cr$ 5,Ofl,
mensais.

, I

.' r

I )

, '

, ..

,

I

I

.' .

.1

íflW l'eslstem; a4� p!1JsqUlsa. • ··lí l�

�:::::::;;;;:�$ tamOém po
o 'll'ethor '1íbrio e esCTe �;;�:::;;�::;:;::::::::::::...•.

mtf!t faz€'ll' sernP�:cia, 'll'aioT equ�
are! s o. seU /it.l�r:;:;:·:··

.

.;t
.

�:�:;;::::::::;'{ _,,""or apare �i'!1.e! CO'll'P
_, " 'll'etitOT :�::::;., .;:::::'

;.:.;.�••••••,:.:=> .,.-'" Exap, .. qv."'"
... .-' ..;.:.:.:,;

�::::::{:{::::.) fl1.e1itOT. . �'!1.diCa.ra. . Tese'!1.tes.
'

.:.::::}::::�
•••:.;.:.g.;.•••;.:. ve'll' ·;ténO tite

u. pa;l'll p, .;.:: :.:.:.•.

.

"
i' ' I ,., ,i-

'PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO DIA 8 (SÁBADO), "SOIRÊE" COM INíCIO ÀS 21 HORAS; DIA 16 (DOMINGO),
'i1'COCKTAIL" DANSANTE COM INíCIO ÀS 9 HORAS; DIA 22 (SÁBADO), "SOIRÉE" COM. INíCIO ÀS 21 HORAS; DIA 30

(DOMINGO), "SOIRÉE MIGNON" COM INICIO. ÀS 20 HORAS.

Manobras navais
norte-americana
VALEJO, CALIFORNIA, 3 (DP)

- Funcionár-ios navais revelaram

Ique as manobras da Califórnia na

semana passada, realizaram a'su a
pri.meira prova, sob condições de

batalha com nuas novas armas da

marinha. Norte-americana: subma

rinos rápidos e submersíveis Ian

çadores de foguetes. Quanto aos

primeiros, guarda-se rigoroso se

gredo, sôbre a sua velocidade, cons
tando, entretanto, que não seja me

nos de dezesseis nós debaixo dagua,
Também se praticou 'o lança

Támbém se praticou o' lançamento
de' foguetes alemães "V 2" contra

objetivos navais terrestres, de

bordo dum submaríuo especial

mqnte equipado. Os resultados

dessas 'manobras" segundo um,

porta voz naval, ultrapassaram as

espectativas e mostr-aram a neces

sídade Irned iata dum intenso pro,

grama de treinamento anti-sub

marino, pois f'icou, provado . que

I
todas .as vantagens de ataque es-

, ���s:�t.u,a�m���e.•c�:� . �s
submersi-

_ ..... '.'

i rODOS os nOMIN60S
. 1

'

ONIBUS PiRA 4S
� COLONIAS

Aproveitem a conhecer e a pas
sar um Domingo, alegre nas Colô
nias de Santana, Sta, Tereza, São
Pedro de Alcantara ou Angelina,
viajando em confor-táveis ônibus em

o VALE'Dô' ITUÜ'
.....

viagemT�DO�l�s' DOMINGOS
Prooarem DA .l3�l& Partida de Florianópolis

Prog:re8lO,
horas

.

LIVri ... 'DT.. 4�, LIV'ID 1. 'DT�,
Chegada a Florianópolis - 18 e

,_� Ji,� 30 horas .

ítOS.A
.

Informações e vendas 'de passa-
gens na Agência Brasil á rua 7 de
Setembro, nesta Capital e na Casa
Comercial, de Andre Maykot, no

Estreito.
Reserva desde já a sua passagem .

I
'--..,--��

�,

"
, . . . . . " " .

1 O 2 2
�endo organizada, espera-se que se-

Telefone 3 esse número e a bj. j;., l11:otis uma publicação capqz de re

eicleta da Tinturaria Cruzeiro ràpj. fetir
a nossa vida social e cultural.

i t • 'r,

� - a tinta que resiste .

à acção �o tempo e da água �.
.i

, t '

lISO porque: SKRIP é composta de

incredientes 100% quimicamente pu

ros; é extrsordínàrtamente fluida, não

deixa sedimento e seca com rapidez .

Não ataca o aço das penas comuns

nem o delicado mecanismo de ne

nhum tipo de caneta-tinteiro.

, ,

Representantes exclus1vos
para o Brasil:

M. AGOSTINI
Bc, CIA.) LTDA.
Fliial de Porto Alegre e

-Posto: de Consertos '

Rua dos Andradas, 894

Porto Alegre

,-5H EAFFE f(5-
II jóia que escreee

!Aliança da Baia CbpitaUzà'ção S/A
- PERDA DE TFruLO -

RIO, 3 (A. N,) - Como parle Extraviou-se um título da ALIANÇA DA BMIA CAPITALIZAÇÃO

-integrante dos festejos comemo- SIA, do valor de 'Cr$ 12.000,00, de nr. de ORDEM 92.474, 'nr. de SOR

ratívos de primeiro de maio fo- TEIO 09079, emitido.pela, Agência Emissora do RIO DE JANEIRO, em

ram realizadas diversas ínaugur'a- Outubro de 1942, pertencente ao S1'. INGO MULLER, residente nesta

ções, entre elas a tia Casa do Ex- cidade, com os pagamentos efetuadds até Março de 1948, o qUal, de

combatente, assinatura do decreto' clara nulo e vai requerer a respectiva segunda, via. ,

autorizado a construção da Vila Itajaí, abril de 19-48.

Portuaria, composta. de oitocentos

Q sessenta e quatro casas, o lança
mento da pedra, fundamental do

núcleo residencial professor Pe

reira Lira mandado construir pela
rifa

Assinalando o

Dia do Trabalho

A V I S O' Sala no centro
AÇÃO ENTRE AMIGOS .

PRECISA-SE

de uma bicicleta Centrum Trt-;tar. à rua Tiradeates nO 5
Telefoae 1393,Caixa de Aposentadoria e Pensões

do Trabalhadores da Leopoldina e

outras. Foi também lançada a pe

dra fundamental da séde da Dele

gacia do IAPE'fEC e inaugurado
em Niterói o restaurante do SAPS.

·.Findas as solenidades de Niteroi,
c Chefe do, Govêrno dirigiu-se ao

Palácio do rngá, onde ° governador
Ma,cedo Soares ofereceu ao general
Dutra um almoço, que transcorreu

�m inlimidade. Findo o almôço, fi

Chefe do Govêrno dirigiu-se a esta

capital, depois. de recebel' as ho

menagens de estilo.
.�.,.,.�..._,.._-_........."'!......-.-.w.....�

que deveria correr dia 5 do mês cor

rente, ficou transferida por motivo •••• .•••• •••• .'. -. •••• • •••

de fôrça maior, .para dia 29 deste. Se ricos quereis ficar
............... , .•..... �" ,. •.

De �odo. facil e�egal.J_
Fózel hoje uma tascrrcae I

;AIf'A'
• No Credito Mutuo Predial

,

gon�� ·······SENfiORITAi·····

d l
J i A. ultim a' .Gl.'eação em' telri-

a I!ma gel.'ante é, o Guaraná· KNQT
i '. II· EM GARRAFAS GRANDES

Aliviada em Poucos Minutos Preferinc1o-o
acompa.nhando

está
a moda .

. Em poucos minutos a nova receita
- Mendaco - comeCl1 a cire'ular n0

sangue, aliV"iando 08, aoessos e qs atnquCl5

da e.FJma ou bronQUlte. Em pouco tempo
é possível dOl'mir bem, respirando livrp. e

·facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, pbrque dissolve e

remove o mllCUS que obstrúe. as vias ,ree.

pirat6rias, minando a sua energia, arnii-'
nando sua saúde, fa.zend&o sentir-se

prematuramente velho.MenlliacCl tem tid"

tanto êxito que se oferece com a garaut.ta.
de dar ao paciente rcspiraçf!o livre e fácil

rapidamente e completo alívio do 'soIrl-
�

mento da asma erq poucos dias.' Peça
Mendoco, hoje mesmo, em qua.lquer
farmácia. A nossa p'arantia é a sua maior

pr0tcção.
......_,

�. "",__ ....lIl �� ft
Ác�b" com

��.I!UUfCi.V G a�n,,;�,

..... -

'

o m elhor p!!'�mel,te pore !!e� fi

Ih,>, ii uma cadernota do CRi:'f)I
TO MUTUo PREDIAL,

AJuga",se
Uma casa sita á rua Germano

'Nendhausen. NÃO ESQ U E ç A!

I A Tinturaria CrulI5eiro dispõe ago

I ra dos melhores profissionais da;

I cidade para lavar, p'assar e ting�ll
I. pelo sist�m.a suiço.
i R. Tirade,ntes �� ,...., Fone 1022 • ..J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6

Sob o alto patrecime da Federaçâc Atlética
lista três importantes exibições de basquete

", quando fará o jogo inaugural, enfrentando,

Catarinense, realizará o Coríntians Pau
nesta Capital, a partir de amanhã"
ti valoroso quinteto do Ubiratane

F,UTÉiBOL NA VARZEA I num de se�ls melhores dias. A defe-

:\'0 gramado da Vna' Operária,

I
sa dos alv,l-r':l,bI'OS

entrava no �ID:'
Saco dos Limões, pelejaram na so 'Como podia e o ataque qu�se
manhã de sáhado, úlj.imo, as 110- nunca .podia de apossar do balão,
mogeneas equipes do América F.I pois quando a intermediária se des

C, e do Fluminense F. C., inaugu-I cui?,ava
(isto q�ase nu�c� acon

rando o grandioso festival pro- Lecia) , a zaga nao permitia que a

movido pelo Estrêla do Oriente ,I arqueiro sofresse qualquer cons

F. C.
"

'

I trangímento. E assim foi ,úransc(}Y
.

Este cotejo, muito embora í'ôs- rendo o prébio, acentuando-se, ca

se entre clubes juvenis, era apon- da vez mais, a superiortdade dos

lado como um dos principais do tricotores, que era espelhada no

torneio, já que' o Fluminense até "placard": 1 x O, 2 x O, 3 x O
".

então se conservará. invicto, der- E com esta <contagem, termInou..

rotando todos os adversários que os únicos trinta minutos de luta,
se atreveram em enfrentá-lo. No com .a vitória do América, ampla,
entretanto contraríando a todos fácil e merecida. M,arca:ram os

os. ,prog�óst.ioos que lhe eram tentos: Frescia (2) e Toin�o.
desfavoráveis, o América N)l1Se- Quadro�: Ven,oodo.r: Polh, :race
zuíu uma ampla e espetacular vi- U e Charhe Chan, AIrton, Tombo e

tória sôbre o esquadrã-o invicto. Carlinhos, ZUo, Mário, !3eLmonte.
Desde o inicio, que se sentia o Idalio e Frescia]

.

iogo á mercê dos ameri<cunos.:e Fluminense: Ernani, Jldeíonso e

�.uc pela ação posta em prova pelo I João, Vadeco, e �oão no, Biscoito.
conjunto, pelo trabalho individual Aderson, Anastacío, ConduLor e

dos jogadores, pela melhor orien- Janga, ,.

tação de suas jogada,s, o América M. P.

deixava ,clara a sua superioridade,
DESPORTOS UNIVERSITÁRroS CAMPEONATO iSUL AMERICANO a qual foi SiJ accnluando ii 'medida

I '.

E TI'EINARA HOJE O ,TMPRENS.'\.BOL qlle o emba-le transcorna. ,en-' 'Reullião da P. A. C. E. DE FU'fE
OF,ICIALOs dirigentes da Federa"ão' Ahé- Noticiam no Rio que por c1elibe- quanto os americanos se artieula-..,

Sob as ordens do Lécnico Bote-,lica Catarinense dos E,?studmtes l':lrão do Conselho T
.. écnico de Fu�' vam e for�avam a defesa contra-

, \it,

lho, a equipe do Imprensa Oficiaa(F. A. C. E.) reunu'-se-iio hOJ'c, às tebol da Confederar,ão BrasileÍ1'a ria, a defender-se de . .qual,quel� ma-
'{

F"
-'

I' realizará hoje um proveitoso en-
20 horas, na séde do Clube Doze de de Desportos foi sugerida a data neira" o lummense nuo la a em

de uma defensiva insegur,a e urna' saio, como alpranto para o jogaAgôsto, para tratar da realização de '16 de janeiro de 1949 pua a
m1e disputará sábado ou doming�do grandioso Torneio Desportivo realiza"ão, no Rio ,e em São Paulo, ofensiva fraca, completament,e unu- 'i'

"

I d I d f
.

d americanos próximo f'I"ente ao "onze" do Hoe-
Acadf,mico programado para os do Campeonato Sul Americano de a a pe a e esa os "

i
,

que, diga�se de passagem, esteve pcke.dias 8, 9 c 10 do corrente. Futebol. A entidade máxima do
.x x x país ja fez o comunicado à ConIc-

A FACULDADE DE C. ECONóMT- del'afjão Sul Americana, bem como

CAS VENCEU expediu convites a Lodos os demais
Efetuando seu primeiro ensaio, pa{ses do Continente.

o quadro de futebol da Facul.dade
cle Ciências Econômicas enfl'entou INAlTGURAÇÁO DA TEMPORADA

Informam-nos do Rio que à tem-

porada carioca de remo será inau

gUl'ada no próximo domingo quan
do !lerá dispu tadO' o Campeonato
de Extreantes.

Na competi\{fio promovida pela
F. M. R. tomarão varle onze clu

bes, trez'ent,os e s,essenta' e ,nove re

madores em ,cento e q.uatT'o con

juntos. O Vasco Íllscl'oveu maior
número de remadores.

,.,
. Direção ,de PEDRO PAULO MACHADO

Os paUlistas Viajarão amanhã pela Vario
Como vem sendo amplamente Paulo" _ Representará em Santa

anuncado, a equipe paulista de ncssa execução uma das maiores

basquetebol que jogará nesLa ca- expressões da 'Crônica escrita e ta

pilai ainda esta semana deverá lada da terra bandeirante, o jor
chegar amanhã, pela VARIG. na!is La Aroldo Chiorino, dos jor-

Os paulistas, segundo anuncía- nais "Folha da Manhã" e "FoLha
vam os comentários esport h/os nas da Noité" e das Rádios "Paname-

,e!S,t.a�ões,) ôlntem á nin·:,.' vírão ricana" "Record" "e "8[0 Paulo"·
com uma equipe poderosa; forrnan- Será, pois, sem dúvida, de ex

.do uma ãuténüca. seleção, encabe- traordínária 'repercussão essa tem-
çada .pel? BELEM BASQUETE

I
parada de basquetebol onde esta-

CLUBE.
'

rão presentes as figuras mais re-

Nada menos que cinco jogado-! presentatívas dos esportes de S.
r'es do Corinüans, campeão do I Paulo.
ano passado, um jogador do Tieté I Desde já, apresentamos as boas
e um <los Pdnheiros, campôem es-I vindas á lúcida embaixada panlís-
se Selecionado que visitará Santa. ta, ,

'Cllitarina, numa testa. de cordiali- O combinado virá com a seguín-
dade esportiva de 'grandes propor- te constituição:,c
ções. .

.

.

':'
:

Chefe da Delegação: Dr. José
Chefia a embaixada paulísta o Or tiz Junior, Presidente do B. B.

dr. Ortíz Junior, ,figura, de grande 'C. Assistente juridion <la ARCF,SP
J)rojeç,ão dos meios ,Íllr,irlicos ban- .:_ (Asso., dos Repr. Com. do Esta
deírantes, sendo o Consultor da do de São :'.Baulo).
Associação dos Representantes do Imprensa Arôldo Chíoríno, re

Estado de São Paulo, organização p.resentante dos jornais "Folha
que, também em Santa Oatarina, da 'Manhã" 'B "Folha da Noite" _

conta com centenas de· a,ss'ociados� 01'0nis la' esportivo das rádios
Representa a impre.nsa paulista '''Record'' "Pan<J,merioana" e "S.

Calai-ina a ímprensa esportiva
São 'Paulo.
'I'écnico : Luiz Gozzoli Netto

Ex-defensor do' Palmeiras, virias

vezes vice-oampeão :paulista de

basquetebol em São Paulo.

Jogadores : Francisco Cuano
TeLra campeão paulista pelo S· C.
Coríntians Paulista.

Ne1son Scarpelli - Bi-campeão
pelo Oormtíans.
Wa,ldemar Cardoso - Bi-cam

peão Paulista pelo Corintians.
José Cuano - Bi-campeão pau

Iista pelo Cor-intians.

Moacyr Dalla Déa - do Bélem
Basquete Clube.
Ad�odato José Branco - Bi

campeão paulista na categoria de

aspí rantes pelo Pinheiros.
Remo Davini _' Jogador do C.

R. 1'icté.
É portanto um combinado au

tentico o do Selem Clube, que,
desse modo apresentará em nos

sa terra as jogadas primorosas e

,sensacionais que caracterizam o

basquetebol paulista.

SERÁ REALIZADO NO' BRASIL
UM TORNEIO MUNDIAL DE LU

TA LaVRE
BUENOS AIRES, 30 (U. P.) -

A f'im de assentar· providências re

lacionadas com a disputa" do 'rOI'

neio Mundial de Luta Livre, no

Brasil, em maio próximo, encon

tra-se nesta capital ,o sr. Rafael

FinkelsLein, pl'omot01' de competi
ções de rin,g.; O conhecido de�por
tista tem andado em grandes ati

vidades mantend.o . entendimento
com os elementos de maior desta

que na ten1p";racla <ló' Luna Park.
como Jaçk Colman,n,' coIÍhecidQ co

mo o "Inimigo Publico número 1"

que deverá embarcar por estes dias'
oU fim de estrear na próx,ima semana

no' Palácio Metropolitano,' no Rio
de Janeiro, além do Conde Kal'ol

Nowina, Ba"rgach e Karadagian.
Aliém dêsses elerúentos 'pal'a a pró
xima temporal a de· luta lhil'e, fo
ram contratados para lutar no Rio
e em São Paulo, os pesos pesado}
Alberto Lawell e Gest!ic, bem como

Luiz Angel Firpo, o veterano "1'0-
1'0 'sanvage de Los Pampas" que
irá atuar como juiz nos grandes
encontros de box que Rafael Fin
l,elstein pretende "promover no>

Palácio Metropolit.ano e no Giná-
sio do Pacaembú. <, ,

E. C, venCendo-a pelo -expressivo
domingo último ,a equipe do Salma
pelo escore de 6 x 2.

x x x

COLÉGIO X PAC. DE DIREITO
No prélio amistoso travado na

lnanhã de sábado último, 110 gra
Irtado do Cô'l'8gib' CatarinenS�, en

tre as ésqúadras d'êsse educandárIo
,e. da Faculdade de Direito, saiu
v,encedor a do p_rimeiro pelo escore

de 6 x 4. PARA. mSCU1'[R SóBRE O P,RO-
x x x FISSIONALISMO

PROSSEGUE HOJE O TORNEro RIO, 4 (V. A.) - A Fed,eJ�ação
MUNIOIPAL Paulista de Futebol solicitou ú C.

mo, 4 V. A.) - Com Lres jogos no- B. D encaminhar ao Conselho Na
tutnos, prossegue amanhã, o cer-' coinal de Desportos um pedido re

.lame Municipal. Nas Laranjeiras: f'rrente á realização, em São Pau
Bonsucesso e Vasco farão a peleja,; lo, dentro do último trimestre de

,tJ,�i�cipal, Madureira e Bangú me-I 1948, .

de um Congresso de clllbes
,dlruo fôrças no campo do Bonsu- e entIdades do país, para discus
cesso e ém �ão Janual'Ío o Olaria I são de assuntos relativos ao pro-
,enfrentará o Flumjnense. Iissionalismo.

RUIU-A-;'ARQUIBANCADA
BUENOS AIRES, 4 (U. P.) - Du

:ranie a partida de futebol profi,
�ional levada a ·ef'eito ante-ôntem

no estádio do San Lorenzo de Al

magro, entre o quadro local e' o

do Chacarita Juniors, verificou-se

o desabamento parcial de uma

parte das arquibancadas de madei

ra,' arrastando na quecla vários es

pectadores. O madeiramento que

se partiu por excesso de espectado
res achava-se a uma altura de uns

15 metros. Estabeleceu-se grande
confusão, intervindo a polícia
imediaiamCJ,1te em favor dos feri

dos, muitos dos quais foram 'logo
encaminhados, a um hospital e me

�icados. Um dos. feridos veiu a fa-

Hoepcke X Imprensa Oficial
o choque pebolístico entre as Ministério I do Trabalho resolveu

equipes do Imprensa Oficial 'e cio transferir 'o encontro para o próxí

Hoepcke, em continuação aos jo- mo sábado ou domingo, tendo au

gos olímpicos operários, não será tes dado cíencia á diretoria do lrn

realizado amanhã, como estava pro- prensa Oficial.

g-ramado. Portanto, terão as duas equipes
Por solícítação da diretoria do bastante tempo para se prepara

Hospcke, a Delegacia Regional do rem convenientemente.

de

/

I
_____________________. �,I�--�--------------�----

V. S. deaeja oo6peràr na grande obr;1 social de reooperaçã'o
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando Seu. nome na lista de Voluntários da Ação Social uatári

nense, em poder desta redaç,ão.

Representante para êste -Estado
INDúSTRIA n;XTIL DE LA ROCHA S. A.

"""�H�,E�r�A�A"'C�O!""';D��Ell::-:'::-;{HOTAriÓ!""""""" End.e- I' Rua Vilela, 798 - Tatuapé
O Grande Prêmio São Paulo, á Iprov,a máxima do turfe bandeiran- reços Teleg. "Tin.esLec" _ São Paul'O

te e uma das prinCipais cio ealen- I
dêlrio turfistisco brasileiro, dispu- Esta im.porL1ll1Le Lec.elagem de sêda naiu.ral, mis.,ta e de rayon (tc-
Lado ontem no hipodromo da eida- cidos fino's), possuindo ,também mo,dernas, ltlstalaçoes ,d� acabar�]�n_L()
de Jardim em São Paulo, na distân- iTintural'ia '" Estampada), apta para atend:er 0O'ill a ma�ma peI'1e1çao
cia três mil meLros ,e prêmio de e solicHude sua dislinta ú'egu:ezia, nec,essIta, nesla CapILal, de �tlVO!
'quinnen.tos mil Cl'LlzeÍl'os, f.oi ga- HEPtRESBN'l'AN'rE que possa dar ref:erências abonadüras d� >S\laS ido
nho pela égua "Gal'bosa", del'rotan- neidad'e e ativida.de no trato com.er01aL Escrev,er, r,om urgencIa, ._:)ara
do "Heliaco" grande favorito ,em o enderêç.o acima.
cuj as pa t.as foram apos,t adas m a is

__ .,,,_,,.,,._,,,,,,,,,, ... _.,,,,.. ,,,_.. , ....._._,,,,._,,,, .. _,,_... ,_,,, .. ,, __ ,, ""_"._.. _ .. _."""" .... _. ........_ .. ,,. _

de quinhentos mil .cruzeiros. "Re-
lia,e,o" chegou em segundo, entran- Muitas felicidades pelo nascimeb Procura u�h�uffenr �do em [prceiro '·,Mlllt.iple". "Ham-

U u!'bamm ", notáYel po'tro pertencente to de seu filhinho I
ao mesmo proprietário de "Garbo- Mas, não esqueça, que o melhOl
sa", dr. BuarqL1e Macedo, fez ex- presente para o seu "PIMPOLHO"
celente corrida para sua cornpa- é uma caderneta do CRÉDITO
nheira sendo mesmo um dos fato-
res da sua imprcsionanle vitMia. I MUTUO PREDIAL.

FONSECA DEIXARA A NOSSA CA
PITAL

Para a Capilal I'�edeI'al, onde vai

servil' no 30 R. L, seguirá hoje o

estitria'do esportist.a tenente Hélio

Fonseca, que pOl' alg'uns anos ser�

viu no 14° B. C., tendo dado o seu

valioso concurso ao glorioso Clu
be Atlético Cataril1ense, oncle foI
um cios seus mais destacados atle
tas e últimamente vinha presidindo
os destinos cio tricolor.
Ao Hélio deixamos aqui cOll�ig

nados os'nossos vo Los cIe boa via-
leeer ao ser medicado Bm estado gem e feliz permanência na capi-
grave. tal do país.

l

1

I

�loço, bor.n r.notorista, ofe�
cece-se para chautEeur
Cartas para José Dutra à

rua Alr.nirante Lar.nego, 17.
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.,A. S.' LARA
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"
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farmacias de plantão
MÊS DE MAIO

'nua Tra.iano;

Viação A.érea
Herário
Segunda-feira

PANAIR - 9,4{)' - Norte
VARIG - 10,4� - Norte
PANAIR - 1.2,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL -- 13,51')

Norte
Terç(l-lâra '.

e:aUZEIRO DO SUL, - 12;�8
.. Norte

VARIG: .� J2,3Q '-'- Sul ., I

QUi(,fI"f;a-feira . ,. ,. I

PANAIR �. 9>�' - Narte
.

CRUZEIRO DO Sul.' - H,G8
Norte ",

VARIG - 11,40 - Norte
PANAfR - 12,47 - Sul

Quinta-feim
P1}.NAIR - 6,5.0 � Norte
PANAIfl. -' 8i30 - Su\
VARJ;G ",,' 12,30 - sul
"(lRU,zEIRO J?€> SBL

Norte
.

·CRUZEIRO DO SVL
·Sol

13,55

15;30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO 813L - 7,,20

Norte
PANAlR·· - 9,46 � Norte
VARIG - 11,48 - N0rte
PANAIR - 12,-47 - 'Sul

I;'�i Slibalio
-aliV1A;JUG - .1'2,:HY, - Sul

)!lRUZEfRO 1)(} 18tIL - 13,55
Norte

,

EJcn'/l,ingo
PANAlR - S,4P - Norte
CRUZEIRO DO I SBL - 11,00

Sul ,

PANAIR - 12!,47 - Sul. ;�:�_.

I
f

.

I------------------�-------------------

t
·
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DIVULG c

!:mX}UNDA-FEmA
I Expresso São Cístõvão ,- Laguna

i 7. horas.

I
is horas.
Auto-Viaçlio Itaja! - Itajat - 111 ,)Jo..
Expresso Brusquen8e _.Brw!q� _

raso

Expresso Brusquen.se - Nova Trento
- HI,30 horas. .

Auto-ViaçãQ Catar.lnense - JolnvUe
- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense _ Curitiba

- 5 horas.
,Rodoviária Sul-Brasil - PO!"to Alegre
-

d!ptt�asSUI_BraSllelrO _ Jttinvile _.:. (Escreveu : Antônio Sbissa

I
ás 5 e 14 horas. Es>l,cye, realmente brilhaní issimo

TERÇA·FEiRA· # o serão' ltterc-musical em home-
Auw-Viaç,lio Catarinense - POrto Ale- nagem ao mensário "Atuniidades",gre - 6 horas,
Aut<>-Víaçãlo Catarmenss _ CurItiba na pessôa de seu díretor-, jornalis-

_ 5 horas . ta João Kuehne.
Auto-Viação Catarlnense Joinvile. Apesar da assistôncia não ler

- 6 horas.
:l88INATURA8 Auto-Viação Catartnense _ Tllba�o

sido numerosa, sendo que sémen-

Na C.pltal _ 6 horas. Ie uma terça parle dos inscritos,
__ 1'- .__ Expresso São Cristóvâo - Laguna - em numero de cento e dez, cornpa-_o . r •••••• ••• !V.... ...- 7 horas .

•�tI crS . 'I,.. Empl�sa Glória _ Laguna - 7>,í
!rim_r. ••.... Cr' H,!.M e 6>,í, horas.
"""111. CrG I • Expresso Brusquense - Brusque -

!iO<"I"" ., - • • • • • • • • • ., • ti 16 horas.�t.ero .".\110.• ' CrI ....
. .A-�to-Viaçlio Itajal _ Itajai - 15 no-

. No' bt�rl.r .ras.
".._ 1"' Rápido Sul Brasileiro - Jolinvlle - às

iJa. .....,...... ...,• ., 5 e 14 horas.

k1l?_ra ' . Crt j Auto-Viaçâ�U�1��:s!
1'?tlaNJtr. Cr' n'''l _ 5 horas.

�ta.r••".lu . ,Cre. I•• I
Auto-Viação catartnense

- 6 horas.
,

,

I Auto-Viação Catai"inense LagU!Il8

fI' !l:.'h::�a::i.::':6�.:� II 57 :he:oãrairdse.fJ��:r::::a�_:::. :7 JHlIHic�d08, 11'10, Nri",
rz �0'Volvld� Expresso Brusquense - Brusque -

t, iireçb não 6. r�fõ1»·
16A�i6��iação ltà.ja!. _ lta1a1 - 15 no-

alblUza pelCII eOlle6UU '
ras. ,

,
•• IUchm n08 a.rUiJ" 1 Expresso Brusquense

·UiliÜl.a...
- 16,30 noras,

.

Rodoviária Sul Bras!l - Pbrto Alegre
- 3 horas.

.Borario das empre
sas . rodoviarias-

o
Revisia do Paraná .para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST I\L, 775 CURITIBA

curitiba

JOinVlle

Nova Trento

Põrto

CUTlt1ba

Joinvile

Auto-Viaçllo
- 5 horas.
Rápido Sul Brasile1ro -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

Jo.lnvUe -

Homenagem ao mensá
tualidades»)

18

rio «

Joinvile.Auto-Viação Catarinense
- 7 horas.
Auto-Viaç!1o Catarlnense

- 6'. horas.
Expresso S1'to Cristovão - .Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Bnlsque--

14 horas'.
Autú-Viação Raja1 _;_ Itaja! - 13 bo-

r�s.
-

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 boras. .

Expresso Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 112 horaa.

Tubarão

elA CATARIN['H� _

.DE: TR'ANSf>ORlES AÉIlE'OS UOA.

...... " " " " " .' •••• " " " " " " •• ti " •••

COMERCIAN'nk:Oá um U
n"() à BibliQtooa do Centro Aca
démico XI dIt Fevereiro. Co.�
trlbttil'ás, NJallo. pel"4 S f�

çAo eultural 00. ea�
�� anumhfi!

{"'Cllmll'anba pJ'Õ..HwoJO ..
,�. A. )ti fI. 'I"�o),

-

4vÍ8n aos Estudantes
Estudimtes em féri'as que dese

lem' viajar conhecendo 1,000 ,o Es
tad'O pooel'ão oibter os fundos ne

cessários executando facil tarefa
que b€m exeecutada lbes prO'l)ororo
Qnã 'ainda algum sakto em di·
abeiro.
IlJIforma.ções à rua Vmconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das

Ji ás 17.

SNRS.
ASSINANTES

I

II &clamem imediata
mente qualquer irre

gularidade" na entre�a

j I de seus iornee« •

---
. " " .. .. .. .. .. � .

JEEPS NOVOS
'tipo t948-civil
ofereço dois para pronta' entrega
no Rio de Janeiro, com capota,
pneu sobeesalente e ferramentas,
preço ÚNico Or$ 5.2,600,00, cada.
Cartas ou telegramas para Caixa:

Postal n. 328, Florianópolis, ou.

pessoalmente nesta redação.

gem, discorrendo sohre a sua obra
e sôhre () que í'eí ío no setor da
arte Iiteraría oatarínense. E frisou
bem que em todos os momentos,
em todas as horas amargas, teve
sempre a colaboração e ajuda de
sua. esposa, incansável companhei
ra e animadora de sua obra.
Encerrando aquela r-euuião

"

]i
tero-musical, falou o Ilustrado be-! .....

.. -I'- •. - .•... _ ....

,d (toRTO ALEGRE
�UA VOLVN.l'ÀRIOS.nA,pÀTR� -N.-'eiS • 1,'�t"P�
C,"'.A PÇSfA�,!>lJS • taaQlE..6!>olO. fELEQP_Mü.S; 4'ltQfi.c:"aR".

QUINTA-FEIRA
Auto ..Viação Catarinense

Alegre - 6 horas.
. Auto-Viação Catarfnense
� 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense

10 Sábado (Feriado) Farmácia Da ._ 6 horas,
. Fi. _ Rua Felipe Schmidt; Auto-Víação Catarlnense - Tubarão

- 6 horas.
2 Domingo Farmácia Moderna - Auto-Viação Catarinense _:_ Laguna

- 6,30 horas.
Rua João Pinto; 'Expresso São Crístovão - Laguna -

8 .Sábado Farmácia Santo Antônio 7 ��;�êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2
_ Rua João Pinto; e 7 1/2 horas .

. 9 Domingo Farmácia. Santo Antô- 16Eh6"Jae:.so Brusquense - Bru-sque -.

1'.\0 _ Rua João Pinto; Auto-Viação Itajal - Itaja! - Iii no-
raso

15 Sábado Farmácia Catarinense -' Rãnído Sul B'rasilelro - Jolnvlle - às
5 e 14 horas.
Empresa Sui Oeste r,tda - Xapecó - és.

.

16 Domingo Farmácia Catarinen- - 6 horas.

se - Rua Trajano; R d vlár' �:�-� PÔl't AI
22 Sábado FarmáCia Rauliveira _

._ � �().ras�a as
.

o egre

Rua TraJ'ano - Auto-Viação Catarlnense Cul'lt1ba
, - 5 horas. , .

23 Domingo - Farmácia Rauli-" Auto-Vtação Catar.lnense - JolnvUe
,

R T'
- 6 horas.

"eIra - na ra]3:!lO; Auto-viação Ca,tllrinense _ La.euna
- 6,30 horas.
Expresso sao Cristovão Laguna-

7 hor2S'.· I.

I
Auto·Vlação Haja! ;_ ltaja1 - 15 ho

ras.

EXlPresso Brusquense - Brusque _

16 horas. .

Rápido Sul Bra,sllelTO Jomvile
às 5 e 14 horas.

õABADO
Catll.rinense - CuriUba

I,'eceuJ precisa;m.e�lle, ás. 20 �lOras?

Ilerista
sr. Lourival Alme,ida, 9ue

na sede do InstItuto Hlstór100, a decla;mou os verEOS de Jorge LIma
Rua Tenente Silveira, nesla Capi- "O acendedor de Lam:peões",
tal, sábado úllimo, dia do 'rraba- demonslrando, como sempre, ser
lho. .

senl10r da sublime ar·te da decla-
As palayras inaugurais do serão ma('ão.

• " - '.! '. ',- ••••• -" ••••••

foram pronuncia.clas pelo iluslre Todos aliás foram vivamente ROBINSON
conterraneo, . Desembargador Hen- aplaudidos, tendo o Desembarga- ,PASTA DENTAL.
rique Füntes, que presidiu a ho" {lor Henrique Fontes, encerrado �:77: .': :-: .... , .7. '

.. _'.'
menagem. a,quela homenagem.
A ",eguir, o esforçadissimo ani- Devemüs lembrar a.qui que.

mador das letras 'em, nossa terra e reuniões como esta de sábado de
promotor da homenagem, Ilde- viamos se repelir s·empre, para
fonso Juvenal, disse sugestivas pa- melhor cüngraçamento dos que -se
lavl'as sôbl'e o 110menageado e sua dedicam ás letras e a musica e ao
obra valorosa e louva,vel. canto.

'

A. �pres·enLa('i1o ela �enhorinba ü serviço de ·coquetéis, etc" foi
�anha Çardoso, para nos. 101 l�ma atendido pelos componentes do
'lllesqueslvel surpreza, pms. flCa- Bar do Lira Tenis Clube, que pri
mos francamen�e ,lllarav�lhados mou pela ,correção especial apre
com s\:a explendIdá execnCao, .seu sentadas e presteza com que tudo
cOI1heCImento seg-uro da subhme foi execulado.

.

arte 'que Ímol'1talizou Verdi, Puc- IPara/bens ao incansável far-
".,.. •. � - . •.. . .• . 1Ij

c�ni, Carlos Gom�s. A execu(',ão do maceulico Ildefonso Juvenal,J que LEIAM A REVISTA
plano da Fantasza-Imp1"Omlu" teve viu assim coroado seus esforr,os
por partc_ da. syta. Mari!ia, uma in- ,peÍ,ó completo brilhantismo· d� O VALE; DO IT...

' I'A t
-

terpretaçao oüma e bnlhante, que reunião de' sábado último. �ru
·ba:sLa.nte nos arrbalou. •

Fez-se ouvir o sr. Consul Julio
Herrera, que teceu uma subsLan
daI Rpologia á Impr.ensa Bra"ilei
r.a, falando numa fluência admi
rável e monstrando ser' Ll'm vel,ho
lidador da oratória entusiasta e
arrebaLadora·

.

O primeiro número de canto
fOi intel'pretado pela g-raciosft 'se
nhorinha Eli Faustino, que bri
lhou sobremodo ·em "Ser'enata" de
Toselli, Lendo sido acompanhada ao

piano pela senhorinhli Marilia Car
doso, que a seguir executou "Poli
chírwllo" de Rackman'inoff, dando
um colo-rido extraordinário, á ele-
trisanle pág. musical, num calor .

único, nas vari�Thtes da'quela peça, "'gen.e'S IOl'nl·S p�'ra O .-o-ler.-orque tanto apreCIamos e tanto rlese- � I
..
'-'.U UI .I

jamos sempre e semp1'e ouvi-la Pa-
.

..,
co ti

d
.

f' 4: dr·a nós, r.epetimos, foi 1_lma de!i.cio- e capi ais os s.a. OS
sa surpreza, os ,conheCImentos mu-

S
-

A t C'd lp 1948
. A' ••

1 .1:."sicais da senhorinha Marilia, que eJa gen e em s.ua 1 ac", , CUJO prelIllo prmCIpa .e;,
pMe enfrentar qualquer platéia� de Importante SOCIedade de uma casa ou apartamento a. 11-
por mais exigente Ci�1e seja:' Economia com participação vre escolha em qualquer part.&

.

Relornou a senhorml?a Eh Xaus- em prêmios nos bilhetes da L0- do Pais e mais. 1184 prêmioS;tmo a cantar, dando a"Cançao da. 1
'

Ó'
..:

Felicidadé" de Barroso Neto in- tena Federal, e comp eto 8e1'- menores_
.
tIma oportulllda.de,

vulgar ,brilhantismo, Os a�om- viço de vendas pelo reembolso para pessôas de ambos os se-

panhamentos foram feitos pela postaL Remeta Cr$ 50,00 par3 xos obterem boa renda men-

sen]f�rinha :Mari'ia ,CardlQso. sua inscrição ao sorteio extra, salmente, mesmo nas horas va-
Apos falou o nosso confrade 'Ih da L·t

.

F dI' D'
_.

'C -t I C
.

a
João Knehne, que agradeceu co-

mI
. �r _

o ena e el'a (to gas. IrI.]a-se a
_

apI a ar -:-
aIX·

movido aquela brilhante homenu- BraSIl do dIa 23 de Junho de Postal 4.938 - RIO de Janelro.

. ' . to •• , ••••••••

Costureira ,

Moça sabendo cortar ofere
ce seus serviços para costu
rar nas .teeidenciee,

Cartas parâ Irene Maria
F�reira ada 'éssidedos de 05-
qlar Meirai'Rua -Laiee

. '. • •. -1- ... I••••••••• .. ... "" ,

Vende-se
Um barco, Ver e tratar

firma Reinisch SIA
Rua João Pinto. 44

na

. ....

Agencia Geral para S.:Catarina
Rua' Felipe Schmidt_ 22--Sobo!
C. Postal, 69 - TeJ. «Protetora»
.'

FLORIANOPOLIS

APARELHOS CINEMA
TOGRAFICOS

Temo. 'para d.meIUltl'agõe. apa
relhos para oillema -de 16mm por
tatil. 3Smm portfltil••emi-porta
til e 3Smm pesouo (fixo) vindolil dt
rétamente da fóbrica_ Informac;Õ••
Rua General Bitencourt N. a7 -

Florian6poli•.

A E��REZA CONSTRUTORA UNIVERSAL,
Avisa aos seblS p.roodores de titulos já integralisados ou sortea4oe

de acôrdo com o decreto lei n. 7.93() que tem a disposição dos mesma.

CASAS, para pronta entrega. - PaPa maiores esclarecimentos dirigir-etl
:>0 escritor central de Florianópolis __ Rua Felipe' Schmidt,' (EdifíciO
Amélia Neto),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sabem todos os homens de

L b f t
.... bem 'desta terra que o dr. 1..eo- a or ecunO€)

. berto Leal, ilustre Secretário· da
Viação, Obras Públicas 'e Agricultu
ra, tem viajado algumas vezes para
o interior do Estado e para a 'Capi
tal da República, em objeto de ser,

viço. A sua pasta, pela natureza das

atribuíções que envolve, ,lhe tem m����: em verdade, o comerciárioexigido essas viagens, rápidas, de

que, entretanto, se ficam logo co- representa uma das mais valiosas

nheccndo os resultados práticos. ajudas que o país possui para ali-

me��ar O seu progresso e imprimiragóra mesmo, acaba s. exa. de re- ,
,

·0 riÚno intenso, que a hora atual
gressar do Rio, onde, até há dias,

.

representou o nosso Estado num exige, às atividades do comércio e

importante conclave internacional. da indústría..

Também, nessa oportunidade, Ihe O comerciário de hoie é sempre

coube a honra de representar o Go- UUl elemento hábil, possuindo co

vêrno catarinense e o Município de nhecimentos além do comum, capa

'I'iiucas no ato' da oferta de um .cítado para a tarefa de colocar o

busto, em bronze, do dr .. Luiz Ga- renome de sua profissão 110 nível

lIotti, ilustre Procurador Geral da dos de outros maiores e mais avan

República, a quem os Procuradores çados centros comerciais do mundo

e Adjuntos quiseram prestar 110me- inteiro.
. ..

nagem doando à terra natal do emi- Procurando cultivar o espirtto, o

nente 'Chefe do Ministério Fede- ! comerciário de hoje encontra, fe

ral a efízle dêsse nosso preclaro líemente, a contribuição das classes

co:stadua�o. Doutras vezes ter'" n produtoras que, através �?s C�I'SOS
dr. Leoberto Leal, em nome do n""- cr-iados pelo SENAC, auxIl�a:n esses

80 Govêrno, .firmado importantes
I
lutadores a il��trar o. e�pmto, b�m

acôrdos sôbre serviços do Ministé- como a adquirir a técnrca pI ecisa

rio da Agricultura, em cooperação que as lides comerciais do noss.o
com o Estado de, Santa Catarina. século exigem de quant.os se deci

Por sinal um dêsses acôrdos é o dam peja futurosa carreira, da qual

que resultou na recente instalação Maná foi e continua sendo um

de um banheiro carrapaticida num l s_i_m_bo_l..o_. _

distrito de Jojnvile, obra que o Pre-
,

f�ito João Colin recusa teimosarnen-
1e receber, como ontem denunciá-

m��a. o "Diário", fazendo-se por- HOI·'e-,-no' nassadota-voz de certo palhaço udenísta, II
'veio ontem visando, numa chalaça A DATA DE HOJE RECORDA·NOS
de máu gôsto, o ilustre titular da QUE:
Viação, Obras Públicas e Agricultu- - em 1635, durante a luta contra

ra, a propósito daquelas viagens de os holandêses, Luiz Barbalho rcpe

s. exa, a serviço de sua terra e de 'líu um ataque ao reduto de Paes

sua pasta. Barreto, na Fortaleza de Nazareth;
A alusão do "Diário" a viagens - em 1817, no Ceará, foi procla-

oficiais, no instante em que, mal mada a República no Crato, por
saído da nossa Capital, o ilustre José de Alencar e seu irmão Tristão

Governador da Paraíba ainda se Gonçalves Pereira de Alencar;
encontra em território catarinense - em 182.6, no Senado, prestam
é flagrantemente indelicada e im- juramento os primeiros Senadores

portuna. A VIsita do eminente Chefe do Império;
do Executivo paraibano ao nosso - em 1851, em Montevidéu, as

Estados nos é tão honrosa
.
quan- sumiu o comando da Esquadra que

to proveítosa e grata ao ·nobre 0 Brasil estava reunindo no Rio da

povo da Paraíba, em favor de Prata, preparando-se para a guerra

cnjos problemas o seu ilustre Gover- contra Rosas e Oribe;
nadar viaja. - em 1868, no Chaco, durante a mais complexo, mas qualquer jovem
No. caso do dr. Leoberto Leal é guerra com o Paraguai, trava-se o comerciário que se está iniciando

ainda oportuno acrescentar que s. combate de Andaí, havendo o Co-
na carreira, póde obter todos os co

exa., quase sempre, vai ao Rio � ronel Barros Falcão repelido um nhecimentos sôbre o assunto ma

chamado do Ministro da AgrictIltu- ataque de 3.000 paraguaios. tricuJando-se nos cursos gratuitos
Ta, Ifr .. ,

Daniel de Carvalho, �igura NOTA: Por lamentável engano os do Serviço Nacional de Aprendiza
de destaque no P. R., e, portanto, fatos ôntem publicados, nesta co-

gem Comercial - SENAC.
pessôa bastante insuspeita para não luna são referentes ao dia de hoje,
convocar o Secretário da AgricuItu- e os acima mencionados referentes
Ta de Santa CatariJ,la a repetidas ao dia de ontem. Pedindo escusas

visitas de turismo à Capital da Re- fico grato pela corrigenda.
pública. . .

. I.' André Nilo Tadasco

Do Amazonas ao Rio Grande do

Sul, ou seja de um a outro extremo

do Brasil, emociona ver-se a con

tribuição valiosa, importante ofere
cida pela gente que trabalha no co-

PASTA DENTAL
ROBINSON

1
I

Concurso Rainha da Cidade
. Sob o patrocínio do CREDITO MUTUO PREDIAL,

.

CINE RITZ e loraal O ESTADO.

Voto para Snrta.
, _

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

les. Medelm Filho IComissão Esl�dual de pre,oS'
A Comissão Central de Preços,. e tendo em vista a resolução da.

em portaria publicada no Diári» i mesma Comissão,
Oficial da União, do dia 3 de abril, 'I'

.

RESOLVE:
instituiu o regime de tabelamento, I - Fica instituido o regime do
para os hotéis e similares em todo I tabelamento para os hotéis e 'simi.. _

() terr ítói-íó. nu,çional. Às Comissões ,lares em todo o território nacional.
Estaduais dc Preços caberá estudar I II - Para êsse fim as, Comissões�
ás tabelamentos definitivos para i de Preços procederão a urgente

I Di; regiões de sua jurisdição. Até! cumprimento �esta resolução.
que sejam ultimados êstes estudos.] III _ Até que as Comissões 10•.
ficam mantidos os preços vigoran-' cais de Preços ultimem o disposto
tes em 31 de dezembro de 1947. : no ítem anterior, ficam mantidos,
É o seguinte o teor da portaria em todo o território nacional, 01;.

referida:
.

níveis vigorantes em 31-12-947.
IV - A presente Portaria entrará

"Portaria n, 28, de 2 de abril de 194E em vigor na data de sua publicação
O Vice-Presidente da Comissão no Diário Oficial, revogadas as dis •.

Cen tral de Preços, usando das atri- posições em contrário".
buições que lhe confere o Decreto-Í (Ass.) Idino Sardenberg - Vice.
Jei n. 9.125, de' 4 de abril de 1946, f Presidente da C. C. P.

.

B-nos :rato registrar, no ., de1 V COngreSSO E11carl'sl,·cohoje, a passagem do aniversário li . 'li.natalicio do sr. desembargador Me- ..... ,

deiros Filho, ilustre provedor da O Prefeito Municipal de Pôrto menta marcante nos anais da sadia
Irmandade do Senhor dos Passos e Alegre. dr. Abriel Pedro Moacyr, vida religiosa da' nossa Capital,
Hospital-de Caridade. . apresentou um projeto de lei, con- além do seu benéfico reflexo nos

Magistrado a q.u� todos nos habí- cedendo um auxílio de quinhentos costumes de nossa sociedade ... "

tuamos a estimar e a respeitar, pe- mil cruzeiros à Comissão Organi- O vereador Luiz de Almeida Bas-

las suas qualidades- de caráter e zadora 00 '5° Congresso Eucarístico tos declarou que a iniciativa do,

pela jurisdicidade de seus arestos? Nacional. Sendo que o projeto de- Prefeito Municipal podia contar

O ínsiane conterrâneo depois > de l verá ser votado ainda antes do fim com a sua simpatia.o , I
mais de seis lustros de serviços ao' de abril, o "Jornal do Dia", popular

I O vereador Roberto Lándell de
Estado, desfruta, desde o ano úl- matutino gaúcho, realizou uma sé-

Moura afirmou: "Sendo, como sou,
timo, de jnsto descanso. rie de entrevistas entre os vereado-

de família tradicionalmente cató-.
Aposentando-se como juiz, odes. res municipais pa.ra �purar a. �n�.- Jica ... não é preciso dizer que

Medeiros Filho, todavia, não se neira, como o Legislativo Municipal estou inteiramente solidário com a

aposentou como cidadão. encara o assunto. . í iniciativa, estando disposto a pres-
Vêmo-Io, por isso, à frente da O dr. Domingos Polidora, Pr�-. tigiá-la dentro de 'minhas possíbilí-.

Irmandade dos Passos) promoveu- sidente da Câmara, assim se mam-
dades na Câmara Municipal".

do, no Hospital de Caridade, me- festou: "Como católic? � como �omI. .

lhoramentos e realizações de vulto, cidadão, julgo aprOXIma realiza-] De maneira semelhante se exprr

mormente na assistência aos doen- ção do 5° Congresso Eucaristico miu a maioria absoluta dos vereá

tes humildes e desamparados. Te- Nacional, que a nossa cidade terá dores, que têm assento na Câmara".

mo-lo, por isso, partícipe de todos a ventura de abrigar, um aconteci- Municipal de Pôrto Alegre.
os movimentos culturais, assísten-

TelAorom8S retidos
Na Secção do Tráfigo Telegráfi

co, da Diretoria Regional dos Cor

teias e Telégrafos, acham-se reti-

dos telegramas para as seguintes

FRECHANDO�:�:i�:S�ilva, Fluvio Ferreira, Au-
.'.'..' ,

....

f!,'ll.st.o Mendonça, Merced·es Costa, É ·sempre a·ssim! ,Sempre tem sido assim! E sempre será assimf
João Ribeiro, Julio Alexandre. Por- Quando se esfrega a: verdllde no Joeillho 'sujo e remelento do 'mentirosO'
firio Man�el da Silva, João Castro, 00nlumaz, é o que s,e vê· o que se v.iu ,e o quO' se vel'á: d·e l'abÓ entre aS'

Waldomiro Silva, Luiz Felipe, Ma- pernas, orelhas oaidas e· olhar .humilhado, o .patranheim desguia e

ria Silveir,a� Manoel Duatl'Le, Er- some·! EnquanLo persi&Le a lembrança do esfregão está qui,êLo. Depois.
nesto Vansteen, Júlio Berger, Teo- volta. Leva nova esfregadela e corre oulra vez. Respeitemos, pois'l êsse

cloro Ducer, Erondina saga::G, e fadário triste e .cruel, que nos obriga, de quando em quando, a esfTe-

Nilson Vida!. gadul'as n,eeessárias e sempre do mesmo focinho ...

ciais e sociais que vivemos.
As inúmeras homenagens que o

ilustre nataliciante receberá hoje,
juntamos milito prazeirosamente as

nossas.

V
A

b·?oce S8 Ia ....
- Que tôdas as finanças comer

dais estão fundamentadas na se

guinte disposição: - dinheiro -

outros valores - dinheiro? E que
ternos dinheiro para começar. Gas
tamos êsse dinheiro em materiaís,
em pagamentos de despesas comer

ciais; vendemos então o produto e

como resultado temos outra vez o

dinheiro? A isso chama-se "o ciclo
fInanceiro" .

Naturalmente êsse ciclo é bem

2

fazer planejamento é assim:
BOAS PREVISõES PARA os PRó- guns anos a escassês de gêneros no '

XIMOS 25' ANOS NA AGRICULTU- mundo, resultante da guerra, e a'

RA DOS ESTADOS UNIDOS maioria dos atuais deficits acumula-

Washington (USIS) _ As pers- dos de generos duráveis nos Esta

pectivas para os próximos 25 anos dos Unidos estarão corrigidos.
na agricultura 90S Estados Unidos i

••• _

são "rel�ti�amente boas",. se�unào I' 8UICldlo de uma
um relatório apresentado aCamara

de Re�resentantes, pelo Secretário professorade AgrIcultura Anderson.
M

..

4 (A N) A f ""
.,. d 1 acelO, .. I. -- . pro es.soI "'.

O relatório fOI prepara o pe o .

bli A T N
.

t G'"
B' d Economia Agrícola com pu. ica ma la a�Clmen _O. ?IS,.ur eau e : residente nesta capital, SUICIdou-se'
relação aos estudos que aCamara. .

d f icid A icid
.

1 d ôb mgerm o ormleI a. SUICI a, que'
vem desenvo ven o so re um pro-

era viúva chamou sua mãe para
grama agrícola em grande escala.

AI· '1 . t' .

. � I 6' d t d I ve- a morrer, ogo· apos omar 0'.
DIZ o re at no que en 1'0

.

e a -

veneno.

•

COIIRA cura, I
QUEDA DOS CA· I
BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CAIlHUDO.

.;

PASTA DENTAL
ROBINSONSERViÇO DE

METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até. 14 horas

cio dia 5:

'rempo Estavel.
Ventos: De Sul a Leste.

Temperaturas eXtremas ele hoje:
Máxima 20,8 Mínima 17,6;
A temperatura máxima de 0']

tem ocorreu 'em Camboriú com

26,1 e menor;
Mínima foi reg'isLrada em Xanxc

rê com 7,3.

Os com,erclários que.. '

rem aumento
Rio, 4 (A. N.) �-No próximo dia'

1G do corrente terá lugar a grande'
assembléia dos comerciários para
decidir os passos para a obtençãO'.
do aumento pleiteado pela classe.

Ontem, o sr. João Daudt de Olivei- •

ra, entendeu-se, nesse sentido, COIllY'

as entidades patronais.

xxx

A ignol'ânci'a, também essa, merece piedade. Oer,tos ,charlatas, me
tidos a exeg�tas', estão agora na fase de postura- Botam .ásneir.asl Se,
ao menos, espiassem no 'CÓdigo Penal vig,ente e .compr,eendessem, li
vrariam os outros de perder tempo. Valerá a pena ensinar-lhes o q'ue
seja furto simples e furto quaUfi,cado? Não! Pará',que? Isso é teoria·
E; aos abocanhadores d� votos, por cerLo, prática não faltará. Gát\'Lin-
fias é menos artista ·que êles. '" is

O saber errado do penólogo eharlata não interessa. Em ,TI'

truca, todavia, podemos oferecer-lhe algumas liçõt:!s de medicina.
Sôbre paralisia infantil, por exemplo. Assunto p�lpitante e qlle
o sr. O. do C. desconhece apesar ". tá bom, dQ-lxa ! .

'GU'(LHERME TAL
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