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SOS PROBLEMAs COMUNS AO PARANÁ E A SANTA CATA)RlNAj REGRESSOU
;

EXA. O SR. GOVERNADOR ADERBAL
1:�2·,.l-.... ..,.' ;,._
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'R. DA SILVA. NO AERO ..PORTO O ILUSTRE CHEFE DO E'X'E CH'T"I V O RE 'BEU CUMPRIMENTOS DO MUNDO OFI...

CIAt, AMIGOS E PESSOAS DA SUA FAMíLIA. EM SUA COMPANHIA REGRESSARAM OS SRS. DR. ARMANDO SIMONE PE..

REIRA, SECRETARIO DA JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE E NELSON NUNES, OFICIAL DE GABINETE.

o tU.W J.NTI-GO D�IO D.I1 SANTA CAT.AIllN.&

JPfI'IeUrlO • Dõ Que.MI SI1tNEI NOCETl - DIretor Dr. RUBENS OE ARRUDA RAIOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

. 'I H. 10.254Ino XXIIV I

A 'visita do Governador da Paraiba
a SaDta, Catarina

Agradecimentos ao dr. Ader'bal R. da Silva
O sr. Governador do Estado dr, Aderbal Ramos da Silva, recebem

os seguintes telegrarnas :

'lHO, 9 - Com a mais grata impressão de minha visita a Santa Ca

f arina, desejo expressar ao prezado amigo meu desvanecimento por>
tôdas as suas atenções e, como Governador, agradecer-lhe as home

nagens que, em minha pessoa, prestou ao Estado da Paraíba. Cor-,
diais cumprimentos de Osvaldo 'I'ríguero, governador da Paraíba.

JO.�O l)ESSOA, fi - Apresento a v. exa. os agradecimentos dai.

Paraíba, pelas 'atenções e homenagens prestadas ao governador' Os
.valdo 'I'riguciro, durante sua visita a êsse grande Estado. Cordiais.
cumprimentos, José 'I'argirne, vice-governador em exérxicio.

Florlan6polts-Qua! ta, feira, 12 d. Maio de lÇ43

•

expressiva
A visita que o governador Osvaldo: Trigueiro acaba de realizar,

,
ofieialmente,: ao nosso Estado, do qual foi hóspede, oferece aspec-
tos ao comentário que realce enndignarnenl.e a; significação desse

.gesto do ilustre Chefe do. Executivo paraibano. A círcunstáncía de

'haver s. exa. distinguido a terra de Santa Cãlarlna para uma excursão

'Com o objetivo de observar o nosso desenvolvimento admínistrati

'Vo, especialmente no que diz respeito ás nossas realizações de caráter
social e educacional, não póde deixar de .emprestar á visita do no

bre Governador da Paraíba um sentido tão lisonjeiro para nós, quão
auspicioso para o povo 'Paraibano, a que, já agora, nos pr-endem mais

DO que os simples laços da solidariedade nacional, porque também
DOS' aproximam as profundas impressões de simpatia, que a presença
no seu preclaro Goverrian te serviu de avivar e arraigar ainda mais.

.

Não deve passar, ademais, sem o reparo que juslificadamente me

rece, 'Ü fato de pertencer s. exa. no esquema' da divisão partidári.a do
momento político hrasi Ieiro, a corrente diversa da que, em nosso Es

tado, tem expressão majoritária, Não participa, todavia, o governador
'Osvaldo Trigueiro do número dos próoeres de seu partiõo que, num juí
.70 sumário a que as paixões, proporcionam ensêjo, subestimam o tra
balho de quantos, fóra das suas delimitações facciosas, ou mesmo re

presentando fôrças partidárias opostas ás suas, estão promovendo o
bem-estar das coletividades que neles confi.am e a cujo serviço se con

sagram, É o 'caso de Sta, Catarina, onde o governo do dr, Aderbal R.
da Silva, continuando a obra de antecessores igualmente probos e

igualmente profícuos, vem conduzindo os negócios públicos, em todos
os seus- setores, com ext:-âordinária soma �e e,nergi\ ,e com inexcedí
vel devotamento ás causas de seu povo, orientando-sê, por um grande
�. nobílítante pendor de humanidade e por uma a�ud� i.nterpretação

.

das realidades atuais.
O clT,' Osvaldo Tr-igueir-o, dando- ao país, esj;lecia1mente nesta

hora de reajustamentos políticos e .socíais, o exemplo de um espírito
"público inamoldável ao facciosismo de 'alguns círculos infelizmen
te viciados por impertinente ausência de sadia ventilação ídeoló

g�ca,. presta ao seu Estado e &0 seu povo uma bela homenagem, com

situá-los, através de seu testemunho pessoal, num plano de 'acentua
da fidalguia política, ref lexo de uma cultura de que se podem or

gulhar legitímament.e os ,Paraibanos.
O ilustre Governador dá Paraí-ba viu o nosso Estado tal como

mós o vemos e como o têm visto todos os que nele .vívem e por êle
vassam, mesmo' oos que, utiliz.aooo-,S(e intenciq'lldjlment,e .das elMor- Wáshington, 11 (U. P.) _ A co:'
madoras lentes do despeito, querem pintar as nossas coisas-· e os I missão de atividades anti-america

noss�s ho:mens com os �rac,?s deso,rdel).ados ,que os ,próprios impul- llas na CâI�lara convidou ° Depar
:so� mfen�res glr,avam mstmüvamente, As ,realizações goV'ernamen- tamento de Justiça a iniciar ime

taI�, ,,?ue I) nobr.� visita��e pal'aiba:no teve oportunida;de de admirar, diatamente, o processo cont�a o

2SS1Stllldo ao ,esforç.o ·edIfICante do, Govêrno do TI'OSSO Estado, teriam Partido Gomunisf'a, como ameaça à
testemu'Illhado a s. exa. a operosIdade dos Gatarinenses sôbre os segurança nacional. O rêlatório ela-
quais tenham recaído as respons'abilidades governamentais. borado. pela comissão é bastante

,

Não o�ultou, aliás, a sua élidm�ração p�r 'essa operosidade paLrió- violento, declara�do qu� o partido
tICa o emlllente üh�fe �o ExecutIvo par.aIba�,o, que e;:ternou, sem advoga a derrota da fê,rça do go

l'ese�v�s, a ,sua admlr'açao por tU'do quanto VIU e sentiu, nas ,esfe.ras vêrno. E acrescenta textualnlente:
admlllIstratlvas de Santa Catarina, No relêvo que é justo se de ás im- "O que os comunistas chineses ou

pressões do dr, Osvaldo Trigueiro, objeiivadas em declarações .es- 'gregos estão fazendo hoje é o que.
pontaneamente deix,adas entre nós, irá, ainda, mais uma homena- os comunistas norte-americanos
gem que é natural prestemos ao caráter de 8'. 'exa, e ao s'eu notável projetam fazer amanhã, em condi-
discernimento, de governante a quem, estamos certos, muito ficará ções semelhantes".
-devendo a terra pa,raibana em concretiz.ações :dignas de tão grand'e
,povo. Eis ponque, para remate dêste comentário, queremos trans
erev,er'o que, por ocasião de sua visita á Escola Normal Pedro II na

cidade de Blumenau, no:vel educandário obediente ás novas dir�t.ri-
2es do en�ino .secundário ofici.al ca-Larinense, o Hustre Governador es

'creve.Ll, como impressão pessoal, deixada r;a.quel,e educandário:
"Registro, com vivo praz'e;r, a ,exeele,pte impr,essão (lue tive da

Escola Normal 'Pedro H.
"

'. I
.

E este, sem .favor, um estabeJ.ecimento que "r,efl.ete o gráo de
cultura do povo de Santa ·Catarina, ao mesmo tempo que ,enaltece o

esfôrço exemplar de seus góvernos 'em pról da causa da educação':
Blumenau, 4 de maio de 194.8. (a) Osvaldo Trigueiro - Go"e,rnador
da Paraíba".

.

Uma
• •

v,slta

..

f,emi'erios sub- Regressou o Minis
venciona'dos Iro do Trabalho

RIO, 11 (A, N:) - Em d,ecreto,
ontem, o pr,efeito subvencionou

provisoriamente, pela Secretaria
Geral da Viação e Obras, os cemi
térios do Distrito F,ederal, afim de
que melhore o estado de conserva-

.

-ção dos mesmos.

RIO, (A. N,) - Regressou de Be
lo Horizonte �o ministro do Traba
lho. O sr. Morvan de Figueiredo,
que foi' á capital mineira visitar
SéUS progenitores, ont'em mesm']

reassumiu suas funçõ'es naquele
Ministério.

o provávei presi
dente da Itália
Roma, 11 (U. P.) - O terceiro

;:�:�l��n:�e �:l'�tá�:=i�a;o ��u r:�;l� N'a "ssemble' I·a Legl·slall·va�:�'��i� :e��:,ed!��;��, Cl�:jeele��� N
' ,

.

manhã, porque os socialistas da 8°88'0-0 rel8mpag"o a de oABtemdireita subrtamente recusaram (J
.

. ,

'

apoiá-lo. Depois de um incidente
A sessão de ontem, da Assembléia, dispensa (�a publicação dos ocu-

provocado pelos comunistas, estes
careceu de importância. A ata foi mentes integrantes do relatório da

juntamente com os republicanos e
aprovada ,sem retific�ções e, � hor� Comissão Permanente, de vez que

socialistas da direita, votaram em
do expediente, a tribuna nao fOI 08 mesmos já haviam, a seu tempo",

branco, de modo que ainda nenhum ocupada.
,. ,sido publicados.

candidato obteve maioria de dois',
Na ordem do dia, o Iider da maI?- O plenário concordou com o pe..

terços. No quarto escrutínio, entre- na, deputado Nunes Varela, pediu dido e a sessão terminou.

tanto, valerá a maioria simples, e

�:��; na; v����i���ad��,��:�i�;�;u_,'Um balão SOViétiCO.a·.IOS motoristas devem
di, Êste é o campeão da luta contra Londres, 11 (U. P.) - O porta- I.da inflação e será assim provàvel- voz da chancelaria britânica disse reva I ar
mente o futuro presidente da Itália. que constituiu uma surpreza a tro-
---

-ca de notas entre a Russia e os Es- ,A Inspetoria de Veículos e Trân-

Esner�do O sr tados Unidos, para solução das di- sito Público está comunicando que:
JI I . @ A"

t t A G
- Breta-L'! revalidação -de exame médico te-

e fé F I"
vergencias exrs en es. ra- re.a-

,a J' l nO nha não foi consultada e nem fez ná início no dia 1° de junho, ter-

qualquer proposta a Moscou. minando a 1° de outubro, tudo .do
corrente ano, ficando, assim, alta-
rada a por-taria n. 42, de 4 de maio

,
do corrente.

':,. HI?, �1" (A, N_) - De reg;�sso _

Sô serão obrigados à rê�alida-
do RIO (il ande do Sul, onde • (Z (I I çao, os motoristas que obtiveram'
comício do dia 1° de Maio, e este- carteira anteriormente ao ano de
ve com o sr. Getúlio Vargas, o se-. 1943.'
nadar Salgado Filho compareceu,
ontem, ao Senado, Falando aos

C d d·jornalistas, disse o seguinte da ati-I ensura' as Iver�
tude do Partido Trabalhista: -

so-es pu
r

bll"cas-,"O nosso pensamento é apoiar
o govêrno, mas com liberdade, de

a\;5.o, aplaudindo o que fôr bom e

combatendo o que nos parecer e1'-

Porto Alegre, 11 (E.) - Está
sendo esperado hoje/nesta capital,
o aepl!tadQ fafé Fi,UH\ para comple
tar- a rnisf>,âo. de del1ufad'(ls"iedcl'aiS
que visitam o "Rio Grande do Sul, a

convite do Centro de Indústria Fa
bril.

Ap"ôio ao govêrno

Processo C1� atra o

partido comunista

rado".

Rio, 11 (A. N.)' - Adroaldo Mes
quita da Costa, ministro da Justiça,.
recebeu da "Ação Católica Brasilei_
ra" um telegrama de felicitações
pelo decreto que permite às entida
des especializadas em fins morais $
educativos a assistência aos traba..
lhos de censura prévia das diver..
sões públicas, Assim termina o dit<)
despacho, assinado por Monse_
nhor Helder Câmara, assistente-ge_
ral da mesma entidade católica e' pol'!
Isac Tapajá, president edo Depar..
tamento de Cinema e Teatro: "A ini_

Urgencia no

tabelamento
RIO, 11 (A. N.) - O sr, Luiz

Gallotti, Pro.curador Geral da Re

pública, so'licltará 'ao Supremo Tri

bunal Federal ur,gência para o

julgamento dos processos relati
vos ao tabelamento dos serviços, dativa de v. exa. credencia () seU
como cinemas, 'colégios, tin'tura- nome à gratidão de quantos anseiam

iii. verdade e'
rias, ,etc, cujo,! próprietários ha- ,por dar às diversões a sua' cadeira

�
.

viam conseguido "habeas corpus" de finalidade educativa, neut,ralizan.

t
'

pr-eventivo, contra a fixação de, prê- do poderoso fator dissolvente das
OU I rÔ\ ••• ços detemu.nada pela Comisisã.o tradições de honestidade da famí..

W�shington, 11 (U. P.) - Os Es'\ Central ,de P,rêços,. Esses processos lia brasileira".
tados Unidos estão dispostos a so- &ão em número superior a cem.

lucionar as suas divergêp'-cias com' Por outro lado, o m�jor Edino San- POlir "I�a MIO li- ta r do
a União Soviética. Mas os altos fun- denberg detenniDjará providências! U

cionários norte-americanos des- para, o im�diato estudo da tabefa Distrito Federal
mentem que o govêrno tenha pro- relatIva a esses servlços,
posto a realização de conversações '

.

formais entre as_ duas. potências, �o· Prol·elos do mXe"D-momento atual. E dIzem que nao li \I

sabem explicar a interpretação so-I ti'V" t'eder!11viética, segundo a qual � Embaixa- U r J ) U

dor norte-americano em Moscou, na RIO, 11 (A. N,) - Acompanhados

sua nota ao govêrno russo, teria su- de longa exposição de motivos, o

gerido tais negociações, o que fôra Presidente.da República remeteu

imediatamente aceito por Molotov. à Câmara dos Deputados, ont.em.

Pelo contrário, frizam que o Em- os ante-projetos de lei referentes

baixador deixou bem claro que, au- ao plano Salte, ao Código de Ven

tes de qualquer entendimento, será (}jmentüs e vantagens elas FôrçaB
necessária uma mudança na políti- Armadas, e à proposta orçamentá-
ca russa. I ria para' o exercício de 194.9.

. ..=:.....:._

RIO, 11 (A, N,) - A Polícia da
Distrito F,ederal registra, no dia 13,
do mês corrente, a passagem dq'
139 aniversário da sua instalava.o.
Dirigida,' atualmente, por um alto»
oficial do nosso� Exércit?, o Gene':"
ral On.ofl'·e Muniz Gomes de Lima',
vai comemorar a' grande efeméride

com um belíssimo programéli de 50-

lenidades cívico-artísticas, que se

rão assistidas pelo Ministro da Jus

tiça e altas autoridades civis 6' mi;"

,liLar,es .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inf(uemações uter- de -Estudos
do Petróleo

Centro
Defesa

Acaba de ser fundado, na capital

e

Ca tarina - Brasil

Auto-Viaç!lo Catar!nense - Tu'bM"Ao
- 6 horas.
Apto-Viação Catar!nenee - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovllo - Laguna -

7 hora,s.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e· 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Vlaçllo !taja! - Itajal - 15 ho

ras.

Rápido .Sul Brasileiro - JoinvUe - às
5 e '14 horas.
Empresa Sul Oeste I,tda - Xapec6 - és

� 6 horas.
SEXTA-FEIRA

Rodoviária Sul Brasil - PÔl'to Alegre
A presente tabela não poderá ser - 3 horas.

alterada sem prévia autorização. Auto-Vlaçllo Catarinense
- 5 horas.

deste Departamento. Auto.Viação Catarlnense - JolnvUe
- 6 horas.

Auto-Viação Catl'r!nense - La=a
- 6,3'0 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltaja! - Itajal - 15 bo- rraso

,EXipresso Brusquense Brusque
16 horas.
Rápido Sul BrllJs!leiro - Jo!n.vile -

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarinense - Curitiba
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Farmacias de plantão
MES DE MAIO

16 Domingo Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano;
22 Sábado Farmácia Rauliveira -

'Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia RauJl;.

veira - Rua Trajano;
29 Sábado Farmácia'- Santo Agos

tinho ---'- Rua Conselheiro Mafra;
30 Domingo Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será feito pela

Farmácia Santo Antônio sita á Rua
Jeão Pinto.

Viacão Aérea
�

Horário
Segunde-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,4.0 - Norte
PANAIR - 1�,47'- Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
@RUZEIRO DO SUL _ 12,00

Norte
VARIG - 12,3tl _ Sul

QU'fl1'.ta-feira
PANAIR - ,9,40 - Norte
CRUZEIRO DO ·Sl'TL - 11,00

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

Qtôinta-feira
�ANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 ...:_ Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
{mUZEIRO BO SUL � 15,30

SUl
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 _ Norte
PANAIR - '12,47 - Sul

Sábado
VARlG _ 1"2 30 - Sul

�
"

"
eRUZEIRO ElO SUL - 13,55

Norte

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

Sul

l
PANAIR - .12,47 - Sul. :�L

to. 10 Tesoureiro - Prof. Bayard
Demaria Bolteaux. 20 Tesou reirn
- Francisco Trajano de Oliveira':
Biblliotecárlo - CeI. Felícissimo
Cardoso,

O CENTRO DE ESTUDOS E DE
FESA DO PETRóLEO destaca-se a

congregar o POVO BRASILEIRO,
sem distinção de sexo, cór, reli

gião, classe social ou filiação par
lidá ria, em prol da união mais am

pla pela emancipação econômica
do Brasil, reunindo todas as fôr

ças vivas da Nação em defesa ela

exploração elo PETRóLEO BRASI-
LEIRO pelo monopólio estatal, É tróleo.

• -

chegada a hora de uma deliberação Tudo pelo Brasil unido, forte e A cODstruvão do
decisiva sôbre os destinos de nos- emancipado, senhor do seu petró-

Isa pátria, que todos desejamos ver- leo.

.

Dstituto Médico
forte, engrandecida, próspera e Florianópolis, 9 de maio de 1948. Ro, 10 (A. N.) - O ministro;>
respeitada. Do caminho que esc0- Dr, Carros Gomes de Oliveira; da Justiça visitou a construção'
lhermos, agora, na exploração das pr. S. N. Alves Pedrosa; Dr. José do Instituto Médico em campa-
riquezas petrolíferas do Bras,i!,

vail
Patrocínio Gallotti; Eng. Renato nhia dos diretores do Departa-

depender não só a sorte das gera- Ribeiro Cardoso; Ver·eado.r Hamil- menta de Administração e Di-
çõões futuras, como a sorte da pró- ton Valente Ferr,eira; Estudante visão de Obras do, Minis'tério�..

pria soberania nacional, petró·leo Fúlvio Luiz Vieira. 'e ainda do engenheiro arquite--
to, autor do projeto.

O titular da Justiça percor
reu demoradamente todos oe-�

andares do imponente edifício�
onde serão instalados os diver-
sos serviços especializados da

polícia técnica, inclusive o no-'

vo necrot(�rio. Colheu o Minis--

METODO: tro a melhor impressão desta:

Moderno e Ellciente visita, tendo demonstrado par
ticular interêsse pela conclu-·
são das obras. projetadas .. Feli-

citou, por fim, o autor do pro-·
jeto, pois quando concluidas:
tôdas as instalações, o ' Brasil"
ficará dotado com um dos me-'

lhores centros de pesquisas do'

gênero, de tôda a América do"
.

Sul.

li hoje, o' fator preponderante da

emancipação econômica dos países
e da liberdade política dos povos.

Confia-lo a mãos estrangeiras
alheias ás aspírações de noss-a gen

L� e contrárias ou indif�rentes aos

in Ieresses do nosso país,' constitue

golpe de efeito mortal para a na

cionalidade. É justa, portanto, a
f

b '1'atencão de todos os rasi erros, o

zêlo "de todos os patriótas em tôr

no desta questão magna .

U'orario das empre
sas rodoviarias

do País, com âmbito nacional, o

CENTRO DE ESTUDOS E DEFE

SA DO PERóLEO, que tem como

Presidentes de Honra o Ex-Presi

dente Artur Bernardes e o general
Horta Barbosa, e a seguinte comis

são diretora: - Persidente

Eng. Luiz Hildebrando de B. Horta

Barbosa. Vice-Presidentes: - Se

Barbosa. Vice-Presidente: __:. Senho

ra Nuta Bartlet James, Dr. Maltas

Pimenta. CeI. Arfhur Carnauba. Dr.
Rafael Correia de Oliveira. Comte.

Alfredo de Morais Filho. Vereador
Osório Borba. Estudante Roberto
Cusmão. Secretário-Geral - Prof.

Henrique Miranda. 10 Secratár'io
- Dr. Hélio Pires Ferreir-a. 2° Se-

Está em organização, nesta ca

pital, a 'seccão catartnense do Ce�
tro de Estudos e Defesa do Petro

leo, por míoiatíva de uma oornis

>:.[0 composta dos seguintes, senho

res: Dr. Carlos Gomes de Oliveira,

Dr. S. N. Alves Pedrosa, Dr. José

do Palrocínio Gallotti, Eng. Ribei

ro Cardoso, Vereador Hamilton

Vale�(e Fe�'reil'a, Estudante Fúl

vio Luiz Vieira.

Esta comissão convoca, por ôste

meio, todas as pessôas que deseja-,rem ínsorever-se nesta c�'�lzada pa

triótica, para uma i-eunrao a rea

lizar-se na séde da Cruz Vermelha,

li rua Tenente Silveira n. 69, no

cita 13 de maio corrente (sexta
-feira) ás vinte horas, afim de se

resolver, em defdrutivo, a fundação
da secção de SaQ,ta Catarina do

Centro de 'Estudo e Defesa do Pe-

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE
40 ANOS

MAIS 0&..,

s:

SEGUNDA-FEIRA
Expresso SIlo Oístõvão - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Víaeão Itajaí - Itaja! - IS bo.
Expresso Brusquenae - Brusque -

raso
. Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.

'

Auto-Viação Catarlnense - Jo1nv�
-.6 horas.
Auto-Viação Catar!nense.._ Curitiba

- 5 horas.
Rodovíârta Sul-Braail ,;_ POrto AlegrE

- 3 horas.
Rapldo Sul-Brasl1elro - JoinvU. -

ás 5 e 14 horas.·
TERçA-FEmA

Auto-Vlaçâo Catar!nense - POrto Ale
gre - 6 horas.
Auto-Vtaçâo Catarlnense - Ourltlba

- 5 noras
-

Auto-Víação Catarlnense
- 6 horas.

Auto-Viação catartnense - TllbM"Ao
- 6 horas.
Expresso SIlo Cristóvão - Laguna -

7 horas.
EmpNlsa Glória - Laguna � 711.t

e 6>,2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
A".to-Viação Itaja.l - Itajal - 15 ho

raso

Rápido Sul Brasileiro - Jo!nvUe - às
5 e 14 horas.

QUARTA.FERA
Auto-Viaçllo Cataeínense

- 5 horas.
Auto-Viação Catar1r.�nse

- 6 horas.

Auto-Víaçãó catarmense Laguna
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jo!nvlle - às

5 e 14 horas.
Expresso Silo Crlstovllo - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itaja! - Ui ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodovlâr-ía Sul Brasí! - Peno Alegre

- 3 horas.

.....
41,..
I,,"
.,..
.....

Confere
Diploma

Diz-se que o organismo muda.

completamente de sete em sete-",

anos. O certo é que com o passar
do tempo a saúde se modifica e'

.

em muitas pessoas de mais de>'

40. anos começam a aparecer dis-
"

turbios, muitas vezes de naturese- -

séria. Entre estes o principal é ç-�.

disturbio da bexiga, uma fraque-··
za cujas exigencias, que se ma

nifestam principalmente á noite

quando se está bem quente na»
.

cama. são muito irritantes. Essa.

debilidade da bexiga é um resul
tado de disturbios renais e si fôr i

desprezada, poderá tornar-se pe- i
rigosa, transformando-se em cal-;
'culos, pedras ou cistite (inflama- .. I

ção crônica da bexiga).
.

Não ha meio mais rapido e eficar
de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afamadas
Pilulas De Witt para os Rins co'

Bexiga, conhecidas em todo O>'

mundo .

PILULAS. t·DE WITTf
Para os Rins e a Sexiga

EM VIDROS DE 40 E too P/LULAS,

f) GRANDE li MAIS "'CONOMICOJ

Jolnvile
cretário _ Dra. Maria Diana Brit-

CUritiba

Jo!nvUe

QUINTA·FEIRA
Auto-·Vlação CatM"!nense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
A u to-Viação Catarinense

- 6 horas.

POrto

CUritiba

Joln'VUe

• ••••••• f • •• •••••• • r,'

o Mucus do
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violen-··

tos da asma e br:lnquite envenenam.·

o organislno, minam a energia-: arruí-·�
nam fi saúde e debilitam o coração. Em,
3 minutos, Mendaco, nova fórmula

médica, começa a circular no sangue,.
dominando rapidamente 08 at.aques_
Dêsde o primeiro dia começa. a desapa-"
recer a dificuldade em respirar e volta.· ....

o sono reparador. Tudo o que se faz ne-'

cessário é toma,r Z pastilbas de Me.,elaco>
ás refeições e ficará. cornpletamente lívre- .

da. asma ou bronquite. A ação é muito>'

rápida mesmo que sc tra te de caso!;·:

rebeldes e antigos. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia.
de dar ao paciente respiração livre e fácil

rapidâmente e compléto alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça..
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer"
farmácia. A nOBsa garantia é a sua maior'

proteção.

Mendaeo A�a::",��m-'

D.ATILOGRAFIA

Curitiba DIREÇAo:
Amélia M Pjuolzi

PANAIR DO BRASIL S./A.
Novo, horá·rio

A PARTIR DE 1/3/948'
29,. FEIRA

Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47,

49,. FEIRA'
PaJOOir - Norte': 9,40,'
Panair - SUl: 12,47.,
, 5a. FEIRA',
Panair - Norte: 6,50.
Panaill - Sul: 8,30.

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

DOMINGO'
Panair - Norte: 9,40.
Panair. - Sul: 12,47.>

" ,

l t

(orr�spondencla
Comercial \,

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA?
\

PROCURE

alfaiataria
A

Mello.

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Bras!leLro - Jo!nvlle -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense - Jolnvile.
- 7 horas.
Auto-ViaçAo Catarlnense - Tubarão

- 6 horas. .

Expresso Sfio Crlstovâo - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

14 noras.
Auto-ViaçAo Itaja! - ltaja! - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9.30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Rue Felippe Schmidt 48

. Inspetoria de Veículos
Levo ao conh'ecimento dos interessados, que as despezas para o

fornecimento da Carteira Nacio,nal de Habilitacão, das categ.orias de
amador ·e profissional, .são as s,eguint,es:

ISêlo·s ,esbadulais p.ara ,carteiÍrIa ' Cr$\ -64,00
Jd.em para licenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 6,00
Presidente da Ba.nca Examinadora .. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 20,00
2 examinadores a Cr$ ,20,00 ,Cr$ 40,00
Custas do Inspetor Geral, inclusive das de licença Cr$ 8,00
Ti�eim do ESicr,iMrio Cr$ 4,00
T O r A L Cr$ 142,00
Além dessas despezas, existem' as relativas aos atestados de conduta

e residênBi·a, com firmas reconhecidas; carteira de identidade; cer
tidão d·e idade, com f,irma renconlhec1da; certidão de não haver sido
processado por crime contra a segura:nca do Estado e a ordem so

c�'al, qmindo se tratar de e·strangei.ros, também com firma reco.nhe
cIda; laudo médico, assinado por.3 facultativos; áluguel do 'veiculo,
quando o ,examinando não. o possuir; fotograJfias 3 x 4 e capa de
couro p.ara o reV'esümento da carteira, obriga,tóri'a peIo 'CÓdigo Na
cional de Trf(nsito.
so 'Cumpr,e-rme esclarec.er que, de acôrdo com o Boletim do Con
selho Nacional .de Trânsito n. 18-19. de junho setembro de 1946 a COll
duCão de v·eiculos automotor.es sujeitos á legislacão de trân:;i�o de
pende de .habilitação, verificada em exwme presülido perante as re
partições de trânsito. do Distrito F·ederal e das ·Capitais dos Estados e
Territórios ,ou Coriüss'ões, por elas organizadas.

NUNO DA GAiMA LOBO d'ECA, Inspetor Geral

CIA CATARIHENS

Ot T�ANSPORTÉS AÜ![OS lTOA

COMERCIANTE: Di mn U
no à Biblioteca do Centro ;&ca
'�mieo Xl dIe Fevereilro. Colt
trlbniru, Malm, para Il forma
çAo cultural tio. ea�
,te amanhA I

{"Cam&lanha pró-lf't"J'O'"
r. , lU d. II'no:relro •.

..

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

4viso aos Estudantes
EIltudantes em férias que dese

lem viajar conhecencro �o o Es
tado poderão obtel- os fundos ne
cessários execuVaOO'Ü fooil tarefa
qu.e bem executada lhes proporcio
nará ainda

.

algum sald'o em di
nheiro.
Informacões à rua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
l' ás 17.

Ouçam, diàriame'nte, das 10 às 14 ,horas, as audições da

ZYH - 6 Radio Difusora de Laguna,
970 kilociclos onda de 300 metros.

.

Laguna - Santa

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SRA. HENRIQUE Sr.rODIECK

Aníversaria-se, hoje, a exma,

.sra- d. Maria da Graça St'odieck,
,;.digna consorte do 'nosso distinto
.co'nterrâneo Prof. Henrique Sto-'

dieck, brilha.nte advogado, e cate

"drático da Faculdade de Direito.

D. Maria di! Graça Stodieck, que

pelas virtudes excelsas de bO�líssi

mo coração e invulgar dístínção,
-conta em nossos meios sociais com

�s mais seletas amizades, nesta

. ;:auspiciosa data, terá o ensejo de

recolher com alviçareira alegria;
. .as múliiplas manifestações de aprê-
-ço que lhe significarão por certo,
.os parentes e 'amigos às quais n05

.associamos respeitosa e prazeirosa
.mente.

.D. STELA NOCETTI BITTEN
COURT

A efeméride de hoje consigna o

.aniversárío natalício da exma. sra.

-d. Stela Nocettí Bittencourt, virtuo-
-sa espôsa do nosso prezado conter-

.rãneo sr. Heitor Bíttencourt, ope
.TOSO diretor-ger-ente da conceítua
-da firma Reinish S· A. Comércio e

.Indústr ia de Madeiras.
A dama aniversariante, que

·é pessôa muito estimada em nossos

.meios sociais pelas maneiras dis
.tíntas e incomum afabilidade, ve

:Tá, certamente, nesta data, eviden
.ciados a estima. e o conoeito em

-que é tida pelos par'ení.es e pes
.esôas de suas relações. Entre essas

-demonstraçõas nos permitimos in

.cluir com satisfação as nossas.

CAP. MÁRIO FERNANDES

_.

do Cine RITZ,

r '''�'l'ADO Quarta feira 12 de MDlo �{; ,::.

__:;,_'(�__
'

========",,=======,
3
,�

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica Oaontolosda

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, com

marcarla. a cargo de abalizl;l.do
fissioual

fl.1HI \"r�iDrp,st.fl 'Paiva i7

·Quem será a l1ainha,
Escolha você a sua candidata cemparecendc ás nn.Iinadas

___;'_:���:'.���".'. �:.' : .: �.:..:.,:.. �'.:..�·_��d:;.o=m:;,,:in�g!.:o:.,s==à=s�1O�h==o",;;"ra�s�d=a"""""m""""",3"""",D=h=ã="�='"""",'
.

'="::=:: ..==�='""""".'.:�::: :
:==-.::=

d-a Cidade ?
ao�

,.

.

CUEDES

Tr�nscorr,e, hoje, a dala natalí

-cía do brilhante oficial da nossa

Polícia Mrlitar, Cap. Mário Fernan

-des Guedes.

O distinto aniversarianLe, que

.nos meios civis e militares tem des-

, . tacado lugar, pela correção de ati-
.

.tudes aliada' à lhaneza do trato,
.nêste auspicíoso evento, ver-se-há,

C
-

p. CI b anos poderão entrar na sessão.maturalmente, festejado por quan-
monstrações de amizade e de cari- Qquellos ràla u e 5 horas..Los o admiram pela inteligência B
r.ho, às quais nos associamos com -

A V I S O As 7,30 horas impróprio até
.0 estimam pela lealdade ou pelo

prazer. A- Diretoria do C. P. C. avisa aos S1's. subscritores das quotas de anos.-coração, SR. MÁRIO SCHMIDT ns. 6, 51, 69, 7,5, 80, 90, i09, 114" 11.5, 126, 127; 130; 135; 148; 149;Ih f'
IMPERIAL _ HOJ'e às 7,30 horas'As homenagens que e GICm

Passa hoje o seu aníversár io na 153; 157;. 16.2, 166 e 177 que procurem integralisar as mesmas dentro.

TICO-TICO NO FUBÁ -,prestadas, nos associamos prazei-
tal ícío, o 'sr. Mário Schmidt, hábil do prazo de 15 dias, a contar desta data. Não sendo satísfeíto o paga-.rusamente.
illlotipista da Imprensa Oficial P. mento dentro do ref'erido prazo perderá o adquirente todos os direi-PE. WILSON SCHMIDT
amador sntusíasta da difícil ade tos de acôrdo com o art. 2:4 dos Estatutos, inclusive 'a, perda da impor-Deflue, na data de hoje, o ani-
de 'I'alma, tancia anter-iormente paga que reverterá ao patrimônio do Clube.

versárío natalício do. revmo. Pe-
Entre as inúmeras f'elicítaeêr-s Elor-íauópohs, 10 de Maio de 1948.

WilsO'n Schmidt.
qur, com oerteza, receberá de sem 4. DIRETORIA

Ao piedoso sacerdote, que com
colegas, amigos e admirador.:'s,

d M h'-·devotamento e espírit.o de renún- i.1UHo nos apraz incluir as nossas. ESfJ31a de Apre" izes ario P,lros,·cia, exeroe com adrrílração geral SRITA. MARIA HELENA JOSÉ
, .Florianópolis, em 10 de maio de nascidos entre 10 de maio de 1929 a..dos fiéis, os seus árduos mesteres, Na residênci'a de seus carinho-
1948. lô de fevereiro de 1932.iambém será naturalmente grato,

�os pais, Jacob J. José e sua exma. Acham-se abertas na Escola de O exame para os candidatos ins-,�'ecolher as ,significativas homena-
6spôsa d. Chams Salum José, e en- Aprendizes Marinheiros dêste Es- critos será no dia 2'7 de junho do"g;ens que �he tributarlIo, certamen- tI'e a ,garridice de numeroso ban-' tado, a partir de 10 de maio de 1948 corrente 1\nO', às oito horas da ma-· 'ú, os seu" paroquia!,os e admita-
do de amiguinhas denossa melhor

a 26 de junho de 1948, as inscrições nhã, na Escola de AA. MM. em Bar-
· ·dcres. Às homenagens. que se pres- socieaacIe, festeja., hoj,e mais uma de civis candidatos à matrícula nas l'eiros.tlJrem ao venerável religioso, nos primavera, a gentil senhorinha Ma- Escolas de Aprendizes MarinheirO's, Tôdas as informaçÕes que se fi-�ss 'riamos com efusão. ria Helena José, fino ornamento

I' zerem necessárias podem. ser obti-
· SR. JOÃO MARIA FERREIRA DA do nosso meio social. SR. VITOR BUHR das na aludida Escola, no 50 Distri-'.

"SILVA Às manifestaçõ'es que à encanta- Procedente de RiQ do Sul, en- i to Naval, na Capitania dos Pôrtos,Em Curitiba, onde já há vários dora. Maria Helena forem prestadas contra-se, desde ontem, entre nós o nas suas Delegacias e Agências Mu
"anos reside, vê passar hoje, o S€u o "O Estado" se considera prrsen- sr. Vítor Buhr vereador rriuni<::ipal. nicipais de todo o Estado.
, aniversário natalício, o nosso esti- te, com os ·seus melhores votos dp e prestigioso proce1' pessedista na- Mauro Balloussier _ Capitão de
mado conterrâneo sr. João Maria felicidades. quela r'egifio. Corveta _ Comandante.
:Ferreira da Silva, alto funcionário VIAJANTES A s. s. os nos:;os melhor,es votos

·

,do Ministério da Viação, aposen- Em visita a sua família encon- de feliz permanêneia eITl nosso
Lado.

_ Lra-se nesta Capital, vindo do Rio meio.
O natalicianLe que· durante tóda ele Janeiro, o nosso con;terrâne'O DR. FRANCISCO BERTAGNOLLI

, a sua vida trabalhou nes{a Capital, Cassio Bazzoli da Luz, Marinhei- Depois de curta permanência en-
,onde deixou -largo cÍl;culo de sóli- ro Nacional que serv'e à bqrdo do tre nós, seguiu, hoje, pela madru�
das amizades, lá na Capital para.- "Minas Gerais" e filho adotivo ela gada para Pôrto União, em cujo
naense, onde goza ele merecido des- Exma Viúva Gervásio Pereira da distrito de Poço Preto é chefe do

.

caI1ço, há de certamente, receber Luz· Campo de Sementes, o engenhei
dos amigos e par·ente.s qur aquf Desejamos-lhe fe'liz estada em ro-agrônomo Francisco 12ertargnol-,,-deixou as mais expres,sÍYas do- nosso J;lleio: li Júnior.

SUL AMERICA cAPnauzação'S/A
SEDE SOCIAL � RIO DE JANEIRO

Distribuição de Lucros do Exeí'cicio de 1947
Pagam-se, na Séde da Companhia, no Rio de Janeiro, nas Sucur

sais e nos Escritórios dos Estados, a partir do _ • .;, �2 do corrente mês,
os lucros do exercicio de 1947 a que têm direito os titulos com o prazo
de participação terminado, de acôrdo com os artigos 11 'e 12 de suas
Condições Gerais. ..

Conforme Relatór-io-Balanço de 31 de Dezembro p. .p., já publicado
e aprovado pela AssenÍbléia Geral Ordinária realizada em 7 de Abril,
de 1948, a IMPORTANCIA A DISTRIBUIR ENTRE OS PORTADORES
DE TITULOS é de:

10.544.075,00

IRITZ Hoje às 5 e 7,30 horas
Merle Oberon - George Brente

Charles Korvin e Paul Lukas - em:

TENTAÇÃO

I
Drama violento de um amôr que

terminou em desgraça I. " Ela men

'I tia. .. sempre os homem adoram
mentiras ...

f Censura: - até 14 anos.

Documentário - Nacional.
Atualidades Warner Pathé - Jor..

I

(dez milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e setenta e tres cru

zciros que serão pagos a razão de:

a) Cr$ 959,30' (novecentos e cincoenta e 'nove" cruzeiros < e trinta
centavos) para os titulas de Cr$ 10.000,00 Saldados por
pagamento único;

nal.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00 •

1 b) Cr$ 795,�0 (setecentos e noventa e cinco cruzeiros e trinta
.centavos) para os títulos de Cr$ 1.0.000,00 de pagamen
to mensal ou misto,

ROXY - Hoje às 7,30 horas
última exibição

ClaudeUe Colbert - Walter Pid

geon e June Allyson - em:

EMOÇAO SECRETA
Censura até 14 anos.

Brasil em Fóco _ Nacional.

.Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.

sendo observadas, para os títulos

proporções.
as respectivas

'

RITZ - amanhã às 5 e 7,30 horas
Gladys George e Gay Nelson �

RENúNCIA

,
.. �:�...dr.a.��..��. ���te�: •.e.��:�.e�:

I RITZ - a partir de 6a feira
Cornel Wilde e Anníta Louise

jem:o FILHO DE R9BIN HOOD

,'. ,. ,'�'" .'

'ADED'''_'(é���5�;PÉ'illÁt
. , .' . �

de outros valores,

A DIRETORIA

Escrttórío de Santa Catarina - Ru:J. Felipe Schmidf _ 17 - Sobrado

,
.

•

.oDEON - Hoje às 6 e 7,30 horas
Mil e uma incidências vividas por

urna originalíssima Iamilia que am

bicionava a posse de uma herança
de cinco milhões de dólares.

OS FARSANTES

I Joseph Schildkraut

Ruth Terry
1) - O Esporte em Marcha.
....Preço único: Cr$ 3,00. - Geral

2,00.
LIVRE - Creanças maiores de 5

das

14

(Bambalera)
Olga san Juan.

II
MENTIROSA

Betty- Hutton
e Sony Tufts.

1) _:. A Marcha da' Vida - Nacio..

nal . ,

2) -'Fax Movietone 30 x 32 •

Preço � Cr$ 3,00 único.

Imp. até 14 anos.

A partir de Sábado no
.

Cine Odeon,

A ESPERANÇA NÃO MORRE

-,com
Robert Young
Sylvia Sidney

e Ann Richards.

"LEIA-MEl"
A Rua Tiradentes nO 10, já foi

confortàvelmente instalada a Reda-

Ção da revista "LEIA-ME!", cujo4.
primeiro númetro deverá circular na

segunda quinzena' do corrente mês:
Dado o capricho com que esta

sendo organizada, espera-se que se
hoJ"l

J'�, mais uma publicação capaz de -e
��

1fetir a nossa vida social e cultura.

r,.mh8l. Gravablli' Piiame••
Meiu nal melhore.; pelaI, .me
"Meti precoI 16 oli'C.I\SA' MIS
CELA "1EA -: RuaC. Mafra.

Satã no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tirad>!ntes nO 5

Telefose 1393.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maio de '.484 .

PROGRAl\'JA PARA_O MÊS DE MAIO __

' DIA 16 (DOMINGO),"COCKTAIL" DANSANTE COM INíCIO ÀS 9 HORAS; DIA
,

22 (SÁBADO), "SOIRÉE" COM INICIO ÀS' 21 HORAS; DIA 30(�MINGO), "SOIRÉE MIGNON" 'ÀS 20 HORAS.
. ,

Seu processo de naturalízaçãu
ainda nao foi despachado?

Escreva sem demora. ao Escritorio Juridico e Administrativo
Ca_ixa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando inf�mações. Esse Es
orlt�rIO se 'encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
.JustJ9a o que. n�ce�sario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de .nascírnento e 'de
casamento de qualquer parte do Paíz.

o Paraiso Vermelho ....

(S. I. P.) - Muito embora passe no balança dos acontecimentos a

enorms propaganda que a Russia faz em torno de seu "paraizo", fatos
-dc flagrantes falhas, não porém despaercebidos aos observadores im
porancias, ou áqueles que, não amando o sistema governamental russo,
não tem por ele também, qualquer simpatia. Isto porém, não é um sim
Jlles ponto de vista, desde ou dáquele. Não poderamos dizer, questão de
-simples gosto. É antes, a realidade dos fatos, que se apresentam diaria
mente os olhos do mundo.

. A�sim �or exemplo, no decantado "paraizo" soviético, nunca exis
tm, nao existe, e jamais existirá qualquer parcela de liberdade. A má
�uina go_vernamental soviética, não dada sôbre uma esféra, mas sim aos
:tambolhoes, esmagando o povo, sacrificando os estômagos, e exigindo
ce�se mesma' povo, tudo que dele poderia obter, em matéria de traba�
Iho e obediência. Na verdade, o povo russo é, como já disse �m' famoso
diplomata internacional, e primeira vitima do comunismo, pois foi ali,
,�quela mesma Russia sacrificada aternamente pelos aproveltadores, que
Implantou-se o pior sistemad e governo que 'jamais poderia ter surgido

,

na terra. Sob o ponto 'de vista moral, a Russia decaiu cem por cento, e
talvez mesmo, tenha ultrapassado isto. Os dusso, sempre .'foram religio
sos por tendência, e imagginemos, nós, ocidentais o que não significou
para êles ver suas igrejas transformadas. e'm estábulos, suas escolas se

Tem .invadidas pela legião de oldados materialistas, e mi' lares deprava
dos em toda a extensão; E este "paraizo", é o mesmo que se está avolu
mando na Europa Oriental, alargando perigosamente suas fronteiras e

querendo atingir com as suas- plantas exóticas, todo o ocidente. Contra
liberdade, contra a religião, contra a mamilia e contra a Pátria, eis o

gigante vermell�o cescer do tamanho, e ganhar formas cada vez maiores,
nos toldados ceus, do mundo. Não somos nós que vamos nos encami
nhando para este "paraizo", mas justamente ao, contrário. Ele é que

, 'vem em nosso encontro, querendo nos aingir, e' envolver na fragâncía
putrefec�a d� seu� sistem�s..Cumpre que nos coloquemos em posição
tal, que.JamaIa sejamos atingidos por ele. Cuidado e observação, é o
Que mais surge no momento. Sem estes demontos, nunca poderemos
nos salvar. E se não quizermos, creditar, então perguntemos aos infeli
ses que são envoltos nas brumas vermelhos, o que de fato signífíca o

«paraizo" da Stalin...
'"

TECHICOS
o Brasil para .eu

desenvolyim.nto
necessita de técnico.

em toda. as

profissões

Livros Técnicos
,

em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolie
Atende pelo Serviço

Reembolso Posto L

\

A

VOCE
tambem ubará

··KOLYN05
diz

famosa estrela da Repu·
blic Pictures, que aparece
em "Canção de Duas
Yi do s",

A DIVUlGACÃO -I
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Económico Financeiro

Publicidade· mensal. - Aesiruüuras e Anúncios.
CAIXA pOST AL, 775 CURITIBA

Homens Rejuvenescido!
porTratamentoGlandular
Freqüentes levantadas ou micções no

furnas, ardência, resíduos esbranquiçados
na urina, dôr na base da espinha dorsal,

. na ingua, nas pernas, nervosismo, debí
Iidade, perda de v-igor', podem ser cau

sados por uma enfermidade na pr6stata.
Esta glândula é um dos mais importantese
órgãos masculinos. Para controlar êstes

trenstômos e restaurar rapidamente a.

saúde e o vigor, siga o novo tratamento.
cientffico chamado Rogena. Mesmo que

seu sofrimento seja antigo, garanfimoe
que Rogena o aliviará, revigorizando sua.

glândula prostática e fazendo com que

V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nosea ga
rantia é a sua melhor proteção,

R-indicado no tra

ogena tamento de orostu-

tites, uretrites e cistites.

'Por metive da
-

prom(�çao ,

Rio, 10 (A. N.) _ o ministro
Francisco Louzada e senhora.
abriram oS salões do seu apar
tamento para recepcionar seus

amigos que se associaram às
manifestacões de' que foi alvo
o Chefe d� Cerimonial da- pre
sidência da República, por par
te de seus amigos e conterrâ
neos de São Paulo, em virtude
da sua recente prom-oção no

Corpo Diplomático. Serviu de

pretexto à alegante reunião a,

entrega dos bordados corres

pondentes ao novo põsto a que
foi promovido nos, quadros do
Itamarati. O Presidente da Re
pública esteve presente ao aot,
tendo comparecido, ainda, nu
merosas personalidades de des
taque.

Moveis
infantis

' ...

TODOS OS

IMAGINAV.Ç:IS!

Barço s cadeirinhas
- priva,dinhas -balan_

ços -_ brinauedos
modernos

Prát;co!J Resistentes.

Preços excepcionais .

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

Natural

Tefegramas retidos
Acham-se retidos, na Chefia

do Tráfego Telegráfico desta
Capital, telegramas para: Sat
na para Bernardno ._ Maria.
Martins' _ Américo Melo -

Dado Marra _ Adilia Moraes
_ Analzibo Vieira _ Maria.
Paulina Costa _ Manoel Es
pindola _ Edite Silva _ Joa

quim, Rodrigues -- Júlia Braga
_ Maria EnedLla da Siva -

Júlio Silva Bravo - Carlos

Leopoldo Woucinkiewicz
José Antonio _ Porfirio Ma
noel da 'Silva João Farias.
Junior.
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CLUBE D.E AGOSTO
\ PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO

/
DIA 15, SOIlmE. DIA 23,.DOMINGUEIRA. DIA 299 SÁBADO, SOIR ÉE. AS DOMINGUEIRAS h

SOIRÉES TE RÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

o� IUOGIODár�Os P,lÍ- Agradecimento e missa
tblll'o \ comunistas A FAMíLIA DE CARMEN, L]jNHA!RES COLóNIA, pronfunda-
• li· 31· mente chocada pelo rude golpe sofr-ido com a. perda H'

reparável de seu Falecimento, agradece, de coração, a todos que pron
tamente levaram seu conforto e a acompanharam até á sua última
morada;

. O.ll'Lrossim,. convida seus parentes .� pessoas de suas relações, para
assistirem a missa de 7° dia, pelo descanço eterno de sua alma, que
manda resar na Catedral Metropolitana dia 13 do corr-ente (quinta-
feira) ás 7,30 horas.

' ,

Antecipa S.eLlS agradecimentos a todos que comparecerem a êsse
áto religioso.

Itio, 10 (A. N.) - Foi noticia

<CIo que a Policia Politica vai orga

nizar um fichário de todos os fun

cionários públicos fichados no

Partido Comunista, como provi
dência preparatório para afastar

do serviço público os adeptos do
. crédíto vermelho, á semelhança
do que será feito com os milita

-res, 'A propósito desta noticia,
.eonhecido orgão carioca _ informa

-que a Policia Politica já possue, a

a-espeito, a relação completa, ten

-do o Ievantamento sido feito pela i

'.própria policia a qual se vinha,
-de .há muito, informando do que
.se passava. Dêsse trabalho ãas
aujoridadese pol,iciais resultou;
.aliás, o afastamento dos comunis
··,tas que ocupavam cargos de con

.fiança e postos chaves no serviço
-público. O trabalho a que, agora,
.se propõe a' Policia, da organiza
-ção de fichas, será um cornple
men to do que já foi elaborado.

,

'OOMLºlMllHl� [O
��CCIDENTES

�o§ CO�lRA
DO TRABALH04

SEOE SOCIAL!

po�ro AUcGRE
==-------

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 •. 1.°. ANDAR

C.!X'" POSTAL. 683 - TELEFONE sa4,O • TELE_RAMAS! .PROTECTORA.

Agencia 6�ral para Sta Catarina'
Rua Felipe Schmidt, 22 Sob.

\.

Caixa Po�tal. 69 � Tel. "Protectora" FLOiHANOPOL1S

Vn) pesser»
nas colônias
UM PASSEIO NAS COLóNIAS
Há muito tempo, tendo eu von

tade de conhecer Angelina, e, prin
cipalmente a milagrosa gruta de N.

S., proveitei o ensejo das viagens
especiais, aos domingos, para as

colônias, e no dom ingo p, p., tive

a opnrtunidadede conhecer a colo-
-

r.ia acima, em confortáveis ônibus
e contando com ótimas estradas,
paisagens maravilhosas, e final

mente a bela gruta no meio da

r]1 LENHA . '�. ''',
Dr •

Peça pelo telefone 719 . A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO'

Pronta, entrega

Qualidade super i ir
•

SERRARIA UNIÃO

.
.

.

...• Açõ"$. chIeiS
'

•.. comerciais
.,'Esc.��u'rjó�p':)I�lo; '��Úrreo

íAnexo: a'ti 'j9i��I':�(t�siàd�;.)
-

_

.� �_ ;: : ��1',: ; _>��',:.-:�, :"_ ,". 'i_;

Florianópo.li';·.�'$ínf.f� ('-ataÚn.··
.'-

.'

<.: :�. •. '..' .

,'. .',Movida a eletricidade

, Uma otima propriedade
contendo 2 casas, garage, po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

do na Fermecie Pilar ou em

CambireJa com Raul" Sell.

, .
-... . . . . . .. . .

VENDE-SEBomeoagem à me
mõria de Ca�DtO' mata.

Passei de fato um domingo ale

gre, e regressei um tanto saí.isfei

t,p, achando mesmo necessária, a

publicação desta magnífica viagem,
n ao mesmo tempo elogiar a in i

cíatíva daquela' comissão organi
zadora, e particularmente ao sr.

André Maykot, M. D. presidente ela
mesma. E que estas viagens não
só servem para beneficiar os po

bres, como também para um ver

dadeiro passa-tempo dominical ...
O Passageiro
ERNANI FAHTA 'FLORIANOPOLIS-S.C.

Rio, 10 (A. N·) - Por _ocasião
.da homenagem á memória de Ca

'itulo da Paixão Cearense, o gran
".de cantor dos nossos sertões será

Inaugurado um rnausoleu, singe
lo mas de bom gôsto, executado

!lor um dos mais renomados ar

tistas do Brasil contemporâneo. O

unonumento, nas suas 'linhas, evo-

- cará o poéta na sua vida boêmia
-; e em face da sua obra imortal. Na
-cerímõnía falará apenas um ora-

-dor, o professor Pedro Calmon,
membro da Acadêmia Brasileirá
"de Letras, sendo aquela irradiada
· em ondas curtas e longas. A ho-

menagem será encerrada com o

· -cunto do f'arnoso "Luar elo Ser
tão" pelo Conjunto Orfeônico Na-

· cional.

Or.. (L"ANO G.
.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime 8 civel
Con.�ituiçao de Sociedadu

NATURALIZAÇÕES
Tituló. D.alaJoat6I.'io.

E.crit. - Praça 15 el. No... 23.
l0. Gndar.

R•• id. - Rua Tiradent.. 47. IFONE •• 14S8

D! fJiitJoIfo fl.;'PdeiJta.
ADVOG�DO - CONTABILISTA

CIVEL E COM ERCIAL

'CONSTITUiÇÃO DE SQCIED".DES
CONTABILIDADE GERAL

Maio de 48.

OfiCina Celeste rEUVAS REUMATISMO E
PoLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxilil!lr no trotamente

da "iflli.

(Elétro Técnica Mecanográfica)
DE

ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveir(')s Elétricos, Ferros ele en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso�

JEEPS NOVOS
tipo t948-civil

· ·ofereço dois para pronla entrega
f .no Rio de Jam-eiro, com capota:
· pneu sobre�üente e ferramentas
· preço único Cr$ 52,000,00, cada,

Cartas ou telegramas Ihlra Caixa
Postal n. 328, Florianópolis, ou I
pessoalmente nesta redação.

ENTRONIZAÇÃO DE CRISTO NAS A GRANDE FESTA DO DIA 13

ESCOLAS ,Ilealizou-se, domingo, ás 16 ho-
;. Graç�s, à �niciativa, ao esfôrço, e

ras, a ontronisação ela Imagem de a persistência do Teatro do �stu
Cristo no Grupo Escolar José Boi- dante, o Democrata Clube esta se·

d E t
.

L e estindo se o transformando' numa casa de en-
í.eux (o·:<,s ren.o, r v· r,

cantadoras festas artisticas.
a to de grandiosa solenidade.

Depois dos .•elíssimos festivais já
O rico Crucifixo foi especial

realizados na séde do mesmo, de
oferta do Major Faustino da Sil-

pois de construido o palco, teremos
va como homenagem ao povo da-

no dia 13, em homenagem à data,
quele sub-distrito" onde, por suas

uma das mais empolgantes reuniões
elevadas qualidades de espírito e

Iitero-musicais do ano .

c'oração, fez vasto círculo de arni-
Além dos artistas do Teatro do.

zade, e donde acaba de transferir
Estudante, tornarão parte as aplau

residência para o centro da ca-
didas Orquestra Juvenil e Impera

pital, dores da Melodia, os Tres Cabaleros
Presidiu o'ato, S. Excia. Hevma.

� Jair e seu Conjunto, todos com

D. Joaquim Domingues de Olivei-
programas especiais.

ra, Arcebispo Metropolitano, es- Teremos números de canto por

tando presente o representante de distintas senhoritas da nossa so

S. Excia. o sr. Governador do Es- ciedade, e números de declamação
tado, os Comandantes do HO B'I por "virtuoses" dessa arte sublime,

C., da Polícia Milit�r e. da Escola e ainda uma apoteose alusiva à d�
ele Aprendizes MannhelrOs., o 1'e- ta.

presentantc do Comando do V Dis-
.

Abrilhantará o sarau, o jaz Demo-

trilo Naval, o representante do sr. crata. .

.

PrefeÜo Dr. Tolentino de Carva- A grandiosa noitada de musica

lho uma representação ela Assem-. será patrocinada pela revista "Leia

bléia Legislativa, altas autoridades me!", que no seu próximo primei
Militares e civis do Estado C do ro número, publicará ampla repor

Município, uma delegação ele Ma- tagern fotográfica da mesma.

rianos, imprensa, clero, e grande Reserva de mesas na séde do De-

multidão de povo. A fésta foi abri- mocrata Clube.

Ihantada pela banda de música do •••.... - ..'. . ....................•

'14° B. c. Vende seProcedida a benção da Imagem, ,,-
Leve início a procissão até o Gru

po E. José Boiteux, durante a qual
foram entoados diversos hinos sa-

eros, acompanhados pêla banda de
_

- . . . . . .. . , ..

música.
No modelar estabelecimento de

ensino, o imponente cortejo reli

gioso foi aguardado pelo corpo do

cente e discente, ao som do Hino

Santa Catarina.
Nessa altura, o major Faustino.

ocupando o microfone, explicou as

razões ela oferta e agradeceu a

presença de todos. Falaram tam

bém o deputado Biase Faraco, o

Cap. Américo Silveira d'Avila, e

a Diretora do Grupo, prof. Eulina

música.
mensais.

O Major Faustino foi efusiva-

mente çumprimentado pelo sua"
....•

·S.·'E''N''H"'0"R"I'T'A"·1.·······bobI'e iniciativa, que, por desejo
do Sl'. Vigário do Estreito, se trans- A ultima creação em l'elri

formou numa impressionante ' e gerante é o Guaraná KNOT

magnifica manifestação de fó e EM GARRAFAS' GRANDES
Prelerindo-o . está

acompanhando a moda .

Alves Marcelino.

Foi, enseguida, entronizada a

Imagem na' sala de honra, do Gru

po Escolar, tendo-o feito, a convite

do sr. Arcebispo, o Cap. Rui Sto

ckler de Souza, representante do

Sr. Governador elo Estado.

Depois de entoados alguns hi

nos, roi cantado pelos presentes o

Hino Nacional, ao som da Banda de

de ciyismo.
A revista, "LEIA"MEI" em set

próximo primeiro número, publi
cará ampla e completa reportagem
ilustrada do grandioso aconteci

mento, tendo para isso contratado

fotógrafo ·especial que acompa

nhou tbdso os atos.

••••.••••• t·· ...•••••.•.••.

Café Otto. t"aduz qualidade!
Peço'-o 00 s\'9U fo�necedor.

\

Um barco. Ver e tratar na

firma Reinisch SIA
Rua João PlOtO. 44

Encerador
Leonel B. da Silva, com per

feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços, atendendo
pelo telefone n. j.0.21.
Com Lucia Domingos de Carva

lho.
............ " .

Aluga-se
Uma casa sita á rua Germano

Wendhausen.
Informações nesta Redação.

o VA.LE DO ITA.,iA.J
Proenrem na A.�nda

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVElJ\RU

ROSA

o Crédito Mutuo Predial, oferece
aos seus associados o melhor pi..
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,0.

CASA MISCELANEA diltr�
buidora dos .

Rl.diol R: C. A

Victor. Válvula. e Dilcor.
Rua Conselheiro Mafra

Se ricos quereis ficar
De modo facil elegl'll
F. zei hoje urna inscrição
No Credito Mutuo Predial

o Sabão

( lA WETZEL; INDUSTRIAL-JOINVILLE
TORNA A FOUPA BRANC UISS fM ,!\
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Coleglais !. Compareçam lodos tiS �omiDgos às matinadas· do Cm RUZ,
para a escolha da "Mais Bela Voz Colegial". -,

Retribuirá o
Domingo

o valoroso "tearn" do Palmeiras, última, pelejando nesta Capital, do
fetra-campeão de Blumenau e vice- mingo próximo, frente ao alvi-ne
-campeâo do Estado, retribuirá a vi- gro.
.síta que o Figueirense lhe fez na

P,almeiras a
embateo entre

visita d� Figueirense.
alvi-verdes e aívr-uegros .

o clube alvi-verde com o valioso Olimpíadas Operárias, que aponta
concurso de. Teixeirinha, o veloz rá o adversário do Imprensa Ofí

atacante da seleção catarinense que cial,

F. c..
, g

eroxnne

Teremos novamente entre nós

terror do Vale do Itajai, que reali

zou bonitas perfomances quando.
aqui empatou duas vezes com o Pau-

o. la Ramos, campeão. citadino. Conta

o ESPORTE CATARINENSE

defendeu com grande sucesso no ano.

passado as cores alvi-negras do.

�lo.-Irioso Botatogo de Futebol .e Rega- NO RIO O SOUTHAMPTON

tas, vice-campeão. Cario�� de FI�ut�- I RIO, 11 (A. N.) _ Desembarcou,
bol, Grandes elementos J'a con reei- .

1
-

d b d d "A
, . . ontem de man la e ar o. o. n-·

dós do. público local conta o. Palmei- ' ,." _

1,
.

d T' "h S di h' des, nesta capital; a delegação des-
ras a em e erxeirm a: a ln a. , . .' ,.'

S h portíva inglesa, constituída pelos
Augusto, René, Meireles, c ranm, "

'

Juca, Moacir, Antoriinho e pá'che.. diretor, técnico e jogadores . do

quinho. Clube Southampton. O presidente

O Ftzueírense anda fazendo bo- Carlito Rocha, representando., o

nito. O'"empate colhido. frente ao.
' Botaíogo, patrocinador da vinda do

Palmeiras o aponta como Iavoriro

1
"team" inglês ao Brasil, informou

más mesmo assim terá que luta; que o primeiro. conjunto. car-ioca

bastante pelo almejado triunfo. a enfrentar o. clube visitante será,

A partida preliminar será dispu-
I o Fluminense, no próximo domin

tada pelos esquadrões do. Sul Améri-
!
go, e que somente um imprevisto

ca e do. Inco, prélio semi-final das modificará esta resolução,

""",==",=======�=""=",,.,......D=ireção de PEDRO PAULO MACHADO

Derretades O-S opaults tas pele
Sensacional e movimentada fOI a mula com às cores da entidade terí

Juta travada domingo, na quadra do do. ,o chefe da embaixada paulista
Lira, Tenis Clube �ela equipe �osl\ retribu�do a gentileza, oferecendo
,paulIstas e do selecionado classista

I
uma flamula com as côres do seu

local, em disputa de rica taça ofer- clube.
tada pela Delegacia. R.e�·ional do I O prélio cestebolístico transcor
�rabalho. Antes de micrar a luta, I reu repleto de 'lances emocionantes.
o dr. Osmar Cunha, presidente da

I O quadro paulista enfrentou um ad
P. A. C., fez entrega de rica fla-I versário de classe, caindo ínapela-

selecíeaade classís ta

--------'--------------------------------------------------- nizados:

.Flagu·elftrens·e '4 x Paim"e,"ras' 4 Seleção Classista -- Vadico, Edí,
Marcos (Adalberto), Aldo, Barbato

(Brico, Waldír .e no final novamen

Destacado cronista hlumenauense, justamente com uma penalidade má- te Barbato). ,.:

assim descreve o prélio entre o Fi- xima, que redundou no terceiro
.

Paulistas -- Remo' (Cuano II, Re
,gueirense 'e o Palmeiras, realizado. ponto palmeirense para Iogo em mo e Cardoso), Cuano I, Valucí,
ala última quinta-feira: I seguida, novamente terem contra si Scarpel'li (Luizinho), Cardoso (Scar-
Apesar do mau tempo reinante, novo penalti, desta vez, certo, po- pelli e Cuano II).

.

mumerosa assistência acorreu ao rém, não. deixa de ser um azar para Marcaram os pontos para os 10-

estádio do Olimpico, afim de pre-: um quadro que tão bem vinha se cais: Aldo (8), Vadico (7), Barbato
-sencíar a peleja entre Figueirense,' conduzindo. ,(7) e Edí (6). Para os visitantes:

de Florianópolis e Palmeiras, local, I
'

.
Cuano I (13), Valuci (6), Remo (3),

-quíuta-f'eíra última. Extranhamos e condenamos a ati- Cardoso (2) e Luizinho (1).
De há muito não tinhamos opor-

tude de ce:tos torcedores locais que, A arbitragem esteve a cargo dos

itunidade de ver um conjunto se im- por demais exaltados compromete-
srs, Ponciano Martins e Oscar Ca..

pôr, frente. ao Palmeiras, como So.U-,
rum o �m no.me do futebol de Blu-

pela.'
i>e se ímpôr o valente e denodado,mf�au, I�vadmdo o gram�do para

esquadrão de Florianópolis que,'
se ms�r�Irem contra os Jog�dores

verdade seja dita, merecia ter saido vdve.rsarIos. Devemos ser mais des

vitorioso o que :..tiás só não se portistas, saber vencer ,e saber per

'Verificou' devido � peaalidade máxi- ?d�r �om lealdade, que iss� não di

ma in'ustiunente as!ilnalada pelo
mlllUI o valor nem as qualIdades de

, J •

juiz quando o "placard" marcava
quem as pOSSUl.

4 x 2 para os visitant.. I !ambém protestamo.s c?ntra a

N- f'
'

"

"nd' 8htude de alguns desportIstas de
ao asse ISSO e mau. aI a a ln-

,

-

d m p
' 05 torcedo Florianopolis que pretenderam re-

�'asao e ca po ar ce L -

•

, lt d bastante' em-I tIrar.
o quadro de campo por causa

.I e� exa a os, o que
d aJ'" I dI" N-,

b 'lh d"" 1 J .e fe' cair o pen tI assma a o pe o JUIZ. ao

lPanotu
o rI o .at ,1'.e equu zd e

I fo.i penalti, está certo, mas a reti-
par erra uma VI orla e se es

-I
' "

_I. l' 'd h
rada de campo nunca se JustIfIca-

'ILHava c ara e merecI a ..ara os ra-. "

d FI
'

'I' t d t na, prmclpalmente tratando-se de Farta matéria esportiva, bem ilus-
pazes e onano.po IS to! o os e-

.

.

d' d t' d' t' f't
: um clube de classe, de mereClmen- trada e imprimida, "O Esporte Ca-

,1'1am eIxa o o es a w sa IS elOS,
'" ,..

.' , .

b
tos e diSCIplInado como e o Flguel- tarinense" já obteve as simpatias

com o que prbesetnCltaram,
�I em

qd�e rense. Felizmente tudo acabou bem. do público., havendo o colega Ne
o terreno as an e eSicorrega 10

O juiz, sr. Arnaldo Silva, foi fra'� \res recebido. numero.sos' . telegra
nmito t,ivessI> urejudicarto a atua-

co. Errou lamentàvelmente na mar- mas de felicitações pelo seu es-
.cão de ambos os times. -

d l'd d
.. ...

for"o e dedI'caça-o ao trabalho.-

O F'
. b

' caça0 a pena 1 a e maXIma Ja CI- .,.

IgUeIrense pareceu-nos em i • • •

.

t d t'd r h tada e falhou em mUltas lmpedI- Cumprimentamos, cordialmente o

"aJus a o em o as as suas m as
t sr..João. Luiz .Neves por sua grande ESCOLA DE APRENDIZES

.

b t' f' I t
men os.

-com um om rIO ma e um a aque
.

. , MARINHEIROS DO ESTADO
,

d 'd d 't f'
A renda apezar da chuva, fOI boa, vitória, desejando-lhe muitas· pros-

:agres:Ivo,. on? �l� � e mUI a 1-
s0mando. Cr$ 5.80000. peridades. DE SANTA CATARINA

,.ora e mUlta dlsposIçao para a luta,' Ofícib nO 0.213

não dando margein a que o Palmei- Florianópolis, 10 de maio de 1948.
Tas pudesse se articular, mostrando-

T
•

D
.

t· a dA..
Do: Comandante.

- Rio, (A. N.) - A Agência Nacio-

\Se mesrp.o superior durante todo o ornelo espor IV.O ca em' ICO. Ao: Sr. Diretor do Jornal "O ES- nal iniciou ontem, em caráter expe-

1:ranscurso. do prélio. TADO". ,. Irlll_lental, a transmissã� d� um, bo-
Bem verdade que não. vimo.s no Assunto: .Dl\tulgação. de inscrição ktIm falado, que sera Irradiado

Palmeiras aquele mesmo. conjunto Foi iniciado domingo com srande sucesso, - Prossesuirá para matrícula nesta Escola, de c;n- di�riamente na freq�ência de o�ze
<{ue estamos acostumados a vêr, is- hoie à noite na cancha do Lira. didatos a Aprendizes-Marinheiros.. mIl e novecentos e cmquenta qUllo-
'to é, lutando com san·gue e com Anexo: Uma Nota. 'ciclos, ondas curtas, através do

'Vontade de ganhar, pois, na tarde Conforme noticiamos, teve lugar de Ciências Ecünômicas pelo es-
1. Solicito a V. S. a publicação transmissor PRL-4, Rádio Ministé-

ode' quinta-feira, a não ser a magnÍ- doming'o o início do. Torneio Des- cor,e de 19-16·
no seu conceituado. Jornal, referen- rio da Educação, nos horários das

ficà exibição de Teixeirinha, se- 11ortivo Acadêmico prümovido. peIa te a uma inscrição de civis candida- dez e trinta às onze; das quinze e·.

,clmdado por Pachequinho, os de.:. F'ederaçãü Atlética. Catarinense Ide FINALTZAR-SE-Á AMANH.�
tos à matrícula nas Escolas de trinta às dezesseis e trinta; das viri-

'mais não. se acertaram o que talvez Estudantes. A parte de. valei e· basquete dêsse
Aprendizes-Marinheiros, te e unla às vinte. e uma e quinze

'fo.sse consequência da bôa e esplên- inédito torneio, que' está ganhandó 2, Sendo o prazo da inscrição horas. O novo serviço da AgôncÍa
,dida atuação do quadro adversário. OS 'JOGOS grande interêsse nüs meios estu- relativamente curto, rogo outrossim, Nacional cobrirá todp o territória

O fato do Palmeiras ter jogado Os jog'üs realizados à tarde na dantís, será finalizado à noUe, na
o especial obséquio, a-fim-de que a <fll)cional. Assim, qJlalquer jornal da

-mal, não diminue em absoluto, os cancha do Lira Tenis Clube teve....
eancha iluminada do Lira T. C., nota junta, seja publicada logo que interior que possua na' redão um

'Ylleritos do Figueirense. O empate
i 1 am uma grande e entusiástica as-I

com início às 20 horas. passiveI e por três vezes. aparêlho comum de rádio, poderá
·<le � x 4, representa, ou,�le:hor de-I sistêllcia a aplaudir <us j"g-adas dos

j

3. Aproveito o. ensejo que se me captar em seu receptor notícias ir-

'Vena. r,e�resen�ar, Uma v��on�, gran- ::lCadêmicos elas três Faculuades 10-1
. PR�LIO DE FUTEBOL

,
oferece para mais uma v�z hipote- radiada§ da Capital Federal. O bo-

<de vItona, pOIS como Ja dIssemos
, i' .

O cüteJo de futebül - início .'10.. car a V. S. a'ntecipadamente, a mi- letim será ditjldo pausadamente, de
foi positivamente superior ao

pal_j
cu ".

türneio enlre as equipes das Fac. I nha sincer� gratidão, e reafinnar- fórma que qualquer pessôa da re-

-meiras. Não venceu no "placard" No caLejo de basquete, o "five" de Direito e Ciências Econômicas, ilhe os protestos do meu elevado ,dação dos jornais poderá ir escre

porque a sürte conspirou contra o. da Faculdade de Farmácia-Oclon- que foi adiado., será realizado sá- aprê.ço e mui distinta consideração. vendo as notícias transmitidas nes

'trabalho de seus defensores, que fo- tolügia fazendo bôa partida Lrinn- bado próximo n oestádü da F.' Mauro Balloussier _ Capitão de �e boletim falado da Agência Nacio-

!Tam punidos rigorosamente e in- füu sôbre o cünjunto da Faculdade C. D. Cprveta _ Comandante. nal.

velmente na prorrogação. O tempo
regulamentar termínou . empatado
por 23 x 23. No final o placard acu

sou vitória dos locais por 28 x 25.

A marcha do placard foi a seguin
te:

Os Iocaís desperdiçaram 8 lances

livres e os visitantes apenas 2.
Os quadros estavam assim or gn-

•

,Coqueiros Pr�ia
ASSF,MBLÉIA GERAL

Clube
Ficam pelo presente 'notificados os associados deste Clube, que

no dia 22 do. corrente mês, 'I'ealizar-se-á em sua séde social, em Co

queíros, ás Hi horas, uma reunião de Assembléia. Geral para eleíção'
nos membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes para o perío
do de 1948/1950. Não' havendo numero legal para o funcionamento da

sessão haverá uma 2a convocação para meia hora após, quando deli
berará com qualquer numero de quotistas presentes (atr, 35 dos Es -

tatutos) .

Ftorí anópo lis, HY de maio de 19 í8.
A DIRETORIA

TEATRO DO ESTUDANTE V I S OPor não. lhe ,ter sido possível con- .IA
seguir um piano, indispensável ao DR. SAULO RAMOS
festival litero-musical que preteri- Avisa a sua distinta clientela.

(�ia realiza,r amanhã, no Democra�a que mudou seu cons�l[ório para a.

Clube, o 1 eatr? do Estudante

delI�j rua Vidal Ramos n- 28, próximo á;,
herou �ransfenr .0 programa para rua Trajano (ao lado da antiga
outro dIa., restdêncía do Hev, Padre Topp).
P,ermanece �e pe, entretanto, .0 eS-1 Atenderá diariamente. a partir

petaculo do dia 21 do corrente, no do dia 1-5 do corrente das 10 ás
mesmo local, em' comemoração ao �2 e das 16.30 ás i830 !horas.
primeiro aniversário da vitoriosa Telefone 1.009.

'

entidade estudantil. -=::.==.============
Será encenada a impagável comé�

dia em 3 atos - A d'efensora dos

Joinville, a próspera cidade do
norte do Estado conta, finalmente,
com um semanário esportivo. Dia
1« do co.rrente veio à luz o. primei
ro número de "O Espo.rte Catari

nens·e", sob a direção do nosso co

lega: da imprensa João. Luiz Neves

e confando com grande número de

colaboradores de quasi todos os mu

nicípios do Estado, entre os quais
está incluido o nome do nosso re

dator.

Namorados.
Senhor de' nieia·· idflde.

cesado, vindo de São Paulo.
com pratica de comelcio
oldleçe-se para tomar conta

de armazem ou outro ser

viço 'ou tambam larçom.
Sou- de�te El>tado, natural do
Laguna.
Tzatar por ob;_equio na

Rua Vitor Meireles n' 42 com

JOÃO.

Bsse espetáculo será em homena-'

gcm à imprensa e à Rádio Guaru

já, na pessôa do jornalista Batista

Pereira, presirlente da Associação
Catarinense de Imprensa.

BoltUm Itàdlo-DOti
cioso da 4. NaCional'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C8dasfro- Social do «O Estado») Vorso intensivo
sõbre o eaaeer,,-

r� a" aouoe clUtlatoa � ••• 1 � •

�.:baho.�'_ .........
,..-to &:Bt..' 9 � ...,. Cd'uIre ...... Rio, 10 (A. N.) - Inaugu

rar-se-á hoje, na FundaçãoJ"_' ••• " ••• t"tI •••• e ••• o _.� ••••••••••••••••••••••••• Gaffree Guinle e sob ,os auspí-
�. _ : JIiaiL a.u D. ••••••••••••••

cios do Serviço Nacional do
Cancer, o curso ministrado

... •••••••.••••.••...•••••••••••••••• _............................. pelo professor Alberto Coutí-

� (al _ ••• ,.......................... ••••

........1
nho, o qual terá a duração de
15 a 20 semanas e é dedicado a

;� 011 ear.., " ..•....

: •..•.••••.•.....•....•••••• n::édicos e �stud�ntes de�ta c�-I._ • Pai (JDkl pítal e do Interior. As inseri-
_-_ _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ções, de caráter gratuito, estão I

� � -iii •••• \10
_.... ••••••••••

abertas na secretaria da Uni-
versidade. HUA CONSELHEIHO 'MAFtRA, casa grande com 6 quartos, 'sala, na-

Os diversos programas dívi- nheiro etc. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.
dem-s., em duas partes, a sa- -0-

ber, geral e especial. A parte HUA CONSELHEIHO MAFHA: Prédio de Comércio, com 2 pavi-

geral tratará .do panorama mentes, sendo o terreo para comércio e o superior para residência;

�tual. e retrospe?tivo da c�nce-I
ótimo ponto: Preço Cr$ 350:000,�0.. ..

.1010gIa no �rasI.I, patologia ?O, ILDA JOSll: MENDES, ,casa própr-ia, em estado de nova, construída
cancer, etiologia, patogema, em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sala, varanda
diagnóstico do cancer, cirurgia, etc. Preço Cr$ 50.000,00.

telettrOCirUtrgia'l' �entativaf?l �e RUA DEODOHO, prédio CODl-��uartos e demais ínstalações. Pre-
ra amen o c mico, pro 1 axia :

ço : Cr$ 250.000,00.
do cancero

A parte especial estudará o

cancer cutâneo, eancer no apa- de

relho digestivo, bôca, esôfago,
estômago, colon, anus, pan
crea; cancer do aparelho res-

piratório maxilar laringe e -0-

bronco pulmunar; cancer gení- RUA VIDAL 'HAlMOS, casa desocupada com 2 quartos, etc. Preço �
Or$ 50.000,00·

co lógico : vulva, vagina, utero, -0-
.

ovário; cancer genital mascu- HUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em

lino: prostata, penís e testícu-
.

terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, casinha, instalação

los; cancer urqlógico: rins, be- sanitária etc.. Entrega-se a chave�g�to da venda. Preço Cr$ 40.000,00.

xiga e uretra. CAPOF!lHAlS, casa construida em terreno com a área de 86.000m2p
O curso tem a finalidade de todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço ...• !

preparar todos os médicos e Cr$ 50.000,00.
estudantes que desejarem pos
suir os conhecimentos necessá
rtos, afim de poderem dar um

diagnóstico de tão terrível mo
léstia.

• •••• .. • � ·" .. - • _ w :.. .

{'o - �

.....a�l1amo.. � • .,.muu. .. aotle1u ...........
"'_6'»toe • 0IfI>tru. eh ......... _ ............:

TINTURARIA CRUZEIR-O
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
. Reforma chapeo�

Profissional competente - Serviço rapido e garantido
___ o ••

_

BOM NEG'OCIO
lura quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certá de 10'/. ,80 ano com recebiment,o de ;uros mensais.

Informações nesta redação.·
)

Dr. Polydoro S. Thiago
'Jlédico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MltDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiro ide e demais glândula.

internas
B!;UROTERAPIA - ELECTRo"
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 {la

18 horas
Atende chamados a qualquer bora,

inclusive durante a noite.
·Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
Jleaidência: Avenida Trompowski, 62.

Fone 760

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anua e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vei-�elbo.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs, e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

Dr. Mário WendhauseD
Oinica médica de adultos' e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

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

Telef. 812

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGA - MOLltSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
'Onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio

Corrêia Neto
Cirurgia do -estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

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

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

. 1 Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 tia
IS hrs. Residência: Rua Blumetíau,

22. - Telefone:, 1.620

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
.

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cir\rrgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
,- Pulmões - Estomago - Figádo

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Jndutotermía Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

IConsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
- Fone 841. FLORIANóPOLIS

AI.VARO MILLEl'Y
SILVEIR4
A·DVOGADO

MARIO CLIMACO
SIlVA

�ONTADOR
Caulal Civell e Com.reiaá.
Contratol. Di.tratol, etc.
Serviçol de Contabilidade
, em geral.

-

.: Caixa Poatof , 105
Ftorianópolá - S. Catarina

DA

DA
Dr.. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1-.461

Residência - Rua Sete de Setembro
Edi:Hcio I. .A. P. da Estiva)

Telefone M. 8:,4

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

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

Federal
Ex-inteL'no de Hospital Psíquíá
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLLl\IICA MÉDICN.- DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultório: Edifício AméIla

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208 .

Residência· - 1.305.

0-. 0 .••••••••...•••...••••...•• o.

As comemora�ões do
Dia da Vitória
Rio, 10 (A. N.) - Sábado

último, dia oito de maio ter
ceiro aniversário da �itória
das Nações Unidas, foram rea

lizadas nesta capital várfas so-

lenidades, destacando-se a ses

são cívica -realízada no auditó
rio do Mín.istérf-, da Educação
e Saúde, promovida pel-a Asso
ciação dos Ex-combatentes do
Brasil. Além de outras perso
nalidades, usou da palavra • o

sr. Pedro Calmon membro da
Academia Brasilei�a de Letras,
que disse bela oração sôbre a

Ivitória das fôrças aliadas.
Dentre as comemorações 'ra

diofônicas, salientou-se a ale
goria radiofônica;- de autoria

. da jornalista Sandra, sob o ti
tulo "A larga estrada da vitó
Tia", cujos personagens foram
o mundo, a paz e a vitória dn,

humanidade, encarnadas por
artistas do Tádio-teatro.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

do
------------------------------------------------------------

Guia Para,ná
/

O TESOURO
Da instrução está ao alcance

di' todo>]. Dá esse tesouro ao teu
a.migo analfabeto, levando-o a um
curso dI' alfabetizacão no Grupo
Escolar São José, na Escoia Indus
trial de Florianópolis ou na Cate
ri.,.�, 1\.1' ,.t.T'fl'T)olitana.

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviárIO do

Paraná e Santa Catarina.
Hedação: Rua P,rudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

I
I
I
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A Ca.a ·A CAPI"-AL'- Clh.ORlO ca

C!nt.1I d••tatuo,em eUO. oempr� ..

ohlt(í40 cio.
�4.A"r'RtZ .f'l'\

QIl4 D('ODOQO -ss
,.UJI1IANÓPOLI.5 - SANTA CA ToAR/NA

COMPRA E
VENDA DE:

CASAS fTERl1íIlOS

HIPOTECAS

LE6ALlSAÇOES
ADHINISTI1AÇÃO
DE IMÓVEIS

[TC .

TFlEFOI1C:
1\'1. 784

\

CASA.S

RUA ALMIHANTE Li�MEGO, ótimo prédio construido em terreno

17 x 30 Lodo murado, com 4 quartos, etc. Preço-: ,C....$ 215.000,00.
--0-

CAPOE,rRAS, casa desocupada com 3 amplos quartos, hanheiro

água quente e fria, banheiro, chuveiro, instalação .sanitár-ia, etc. Pre

ço ; Cr$ 60.000,00.

RANCHO QUEIMADO, ótimo prédio todo revestido de cimento, corã
todo o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água quente e fria, um mo

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

-0--

TEItHENOS
RUA FELJ'PE SGHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

I
HUA BLUM'ENAU, tendo 8,70x�2,

Preço Cr$ 35.000,00.
-

-0-

ESTHEITO, 5 lotes de 10x40 ('2.000m2), ótimo local. Preço : Cr$
50.000,00.

'I',
HUA SERVIDÃO FRA.NZONI, d�ersos lotes a partir de ·Cr$ 3.000,oo�

HLPOTtECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con..

imite-me sem compromisso. Sigilio absoluto.
>Ii' 'IIi '*

I

rua calcada, linha

F A Z E N D A

ISÃO JOAQUIM, grande gleba de terra com cerca de 5.000 pi�,heir,)s
de 40 centímetros de diamentro e muitas outras bemreítortas, como

seja serraria etc. Dou Informações detalhadas aos interessados. P,reCG

Cr$ 500.000,00.

COMPANHIA -Al·{AN(:A DA IAJAw
....... _ 117'· - 1IIe: 1.,.
DClIDIOI • ...ufIPO:ant

Cifra. do Balanco di 1944,

Cri
o-s

80.900.606,30
5.978�401 ;755,97

67 .()53.245, 30
142.176.603.80

CAPITAL E RESERVAS
�e8pon.8bilida"e.
Recetv
Ativo

•

•

SiniltrOI pagoI DO� último, li) RnOI

RelPonoal. ;tidaljel
98.687.�t6.30

• :1I'i. 736,401.3,1),20

Diretorell
Dr; Pamphilo d'Utra Frêu'c
de Sã, Anilio Mallorra, � Dr.
e JOl6 Abreu.

de Carv�lh(ti Dr: FreDei.co
JoaQu�m Barreto de' Araujo

Empresa Sul neste . Limitada
Linha de transporte coletivo entr,e
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro et

Vice-Versa.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5&. feiras às 6 horas dlt

manhã.
SAlDAS DE XAPE'Có: Todas às 2&. feiras às 6 horas da manhA.
INFORMAÇõES NA: AG:i!lNCIA GLORIA.,

Praca 15 de Dflvembro. 24 - Florianópolis Fone i.43i.

Fabricant. e distribuidores daa afamada. con
fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po••ue um gran.
de .Ol'tlmento de oallemira.... I'I.cados. brlna
bona e bal'oto., algodõe., 'morina • ayiam.nto.
para alfaiat•• ; que ·I'eceb. dir.tan\ent. da.

Snra. Com.l'c!tuettlle do inter!o .. no ••ntldo d. Ih. faaerem 'Imo

Flops.::I2,'\6ooHI1. - F!LIJUS em Blumenau • Laje••

circular,

().

,
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occntecimentoe da Escritora OlaeJ de
Escola Naval A�!!�ó�o�s��o,p��,l��de an-I

RIO, 11 (A. N.) - Em nota distribuída á imprensa, prestando te-ontem ,a exma. sra. Glacy de:
esclarecimento sôbre as ocorrências verificadas na Escola Naval "des- Andrade Figueira, distinta escritora<

I
ta Capital, o Ministro da Marinha, Almirnate Sílvio Noronha declara patricia e destacado elemento da,

, que, quando o atual Diretor da Escola, contra-almirante Armando Associação Brasileira de Escritores._
Pinto Lima, assumiu' o cargo, verificou ser alarmante o numero de e do Centro de Letras do Paraná.

I notas baixas obtidas pelos aspirantes, em muitas disciplinas, con- Excursionando pelos Estados sulí..
.

" cluindo que êsse fato não decorria de qualquer excesso de rigor da I:OS, Da. Glacy se entrega ao patrió •.

N C
A

.

M·· I parte dos professores e instrutores e sim da: falta de preparação de tico mester de possibilitar a publi•.
a ' amara UnlClpa� alunos em consequência de sua pouca dedicação aos estudos. Para cação de um livro de sua autoria L;
·

R
'.

d·
-

d
enfrentar lal situação, o novo Dir-etor tornou diversas providências, Puericultura ao alcance de todos _.

Movlmento•••--« e'spelto aS eClsoes o entre .as quais ,co.nsiderar a. nota. qUatI:o como n�inima. p.a�a obtenção com que brindará as mães pobres.

T eh
."

D I
- de salda aos sábados ou para plíter licenças extraordinárias, Orde- Nessa obra, em linguagem simples,.

r. anal», quer a maioria.- cc araClo nou o estudo aos sábados das treze horas e ui.nta ás dezessete e trín- a autora ministrará os ensinamen.;

f O
la,' aos aspirantes com notas inferiores a quatro. Em consequência tos necessários às parturientes c-

in eUz.- D,lras no tas. dessa e de outras medidas tomadas, o numero de reprovações, que lhes dará objetivas lições sôbre os:"
em quarenta e, seis era acima de quatrocentos, passou a nível in- cuidados a serem tomados quanto à
ferior a duzentos e cinquenta n'o ano de quarenta e sete. O numero saúde da prole, na defesa da raça,
de alunos com média abaixo de quatro, que era de cento c vinle e Tratando-se de um livro de Ine., .

nove, 'passou a quarenta e dois, ao serem LowilQas essas providências. gável valor em suas finalidades:
Entretanto, tais providências não foram compreendidas pelos sociais, merece a sua autora o apôío,

aspirantes, que Sé mantiveram cegos ante os resultados obtidos e geral e que, por certo, não lhe íal.;
tentaram primeiramente obter a sua anulação ·e sugerindo medidas tará em nosso Estado.
que não pOderia� ser aceitas. Com? �on.sequên�ia, e��raram os alu.-! A ilustre pensadora patr�cia) emnos 'em greve hr anca, com a sequencia dos fatos ja do conhecI-. companhia da gentil senhorinha EI_.
mento público e determinando á direção da Escola a· abertura de

I
za Guerino sua secretária nessa ex

um inquérito para apuração de responsabilidades. Acrescenta ain- i cursão deu-nos ontem a honra der'
da a no[,: que e:n cento e q.uarenta a�os ele existência, pela primei.ra I sua vi�ita, entretendo cativante pa,
vez na Escola Naval os aspirantes deixar-am de atender ao toque de lestra em nossa. redação. Relatou
alvor-ada e mais t�rde ao toque de reunir,

l'OS em conceitos lisongeiros, a vi;
'Como consequência, foi determinada a prisão dos insurgentes, sita' que fizera à Penitenciária do

sendo-lhes colocadas sentinelas á vista. O inquérito instaurado acha- Estado, transmitindo.nos as melho..
se em ?ndUimenLo, cabendo a solução exclusivamente ás autoridades res impressões colhidas.
da Marinha,

Deixou.nos, também, gentil oferta"

Vale indí d b de seu livro Emocões, editado re-
coma In Ice a a so-

I b' d altos
luta inconsciência das pró-I centemente

e ��ce 1 o com

prias responsabilidades, a nosso ver,
.

aplausos da cnhca.

que: o acinte feito ante-ontem, na sessão
nau- da Câmara Municipal, pelos verea

dores da U. D. N., ao apresentarem
ironicamente "como complemento
fIO plano de sugestões feitas ao Pre

feito, e iniciado pela bancada pesse
dista" uma série de indicações sô
bre provídêncías e serviços subal- 3 às 5. Rua Visconde Ouro

ternos' da administração municipal. Preto, 2

(I episódio define, mais uma vez, I Continua operando no

uma mentalidade acanhada e

revela]
Hospital

N

uma triste inferioridade em relação Por mot ivo de doença nao.

ao ideal da compostura assinalada a afpndA chamados..
.

�:r:���!a�:e�i�t�!�V:es��l�á�:��n�� , ·rirlIárrõsõ·�(reIxó ii-.Y
vereadores udenistas, ao que parece,

'lo l;deran'P8combinaram, em comum, o despres- i'" \I
tigio da Câmara, fazendo-a descer RIO, 1.1 (A. N·) - Não houve
ao nivel dum simples veículo de serviço, ontem, na Câmara dos Ve

reclamações vulgares, tal a ridícula readores, por não ter vindo a solu- .

expressão das. treze sugestões ali- cão esperada por todos do' impasse-
nhadas e apresentadas por êles. na referida Câmara. Assim, com �l'

O fato não pode passar sem o pro- 'atitude dos v,ereadores trabalhis
testo dos que ainda esperam ver tas João Luiz de Carvalho, José.
mantido ° prestígio daquela Casa, Junqueira, Geraldo Moreira e Be->
onde não se deve ceder tempo a

nedito Mergulhão; que' resolveram'
tais exibirões de máu gôsto, �s: quai� acompanhar os quinze díssidentes, .

só contribuem para fazer baixar a
não comparecendo ao plenário, lI;

vulgaridade uma reunião de homens
Câmara ficará de todo paralizada.

que antes deveriam reger-se por no·
sem "quorum" para instalação dos:

ções de melhor compostura e res·
trabalhos. O sr. Ary Barroso, que

peito aos seus concidadãos.
muito trabalhou pe'lo acôrdo, dian-'

A bancada pessedista não pode-
te da deliberação udenista, contrá-

ria subscrever as sugestões irônicas
.
., b d I' ria ao acõrdo, renunciou á lideran- .

da mmona, sem que ra e sua 1-
• •

nha de conduta que lhe tem manti- ��...�;._�!�_:���.:;_�...............

do a dignidade e em que se reflete I _ ._- ,,- .:---
..---

a elevada educa.ção política dos seus, PASTA DENTAL

componentes.
I ROBINSON

Os

florlan6pollsl 1.2 de MaiO de 1948

A hora regulamentar, ante-ou- dores o gozo de imunidades, não

. tem, o sr. Batista Pereira deu início lhe rebela, como não deve rebelar,
aos trabalhos, estando presentes 13 "porque devemos acatar a decisão

srs, vereadores. que parte daquela Alta Côrte". "No

Após aprovada a ata da última entanto, devemos dar integral apôio
sessão, foi lido o expediente, do. qual - conclúe o orador - àquela Câ
anotamos o seguinte telegrama: "De mara, mas no sentido de pleitear
Manaus. - Tenho a honra de co- aquelas imunidades. O que não de
municar a Vossência que a Câmara vemos fazer é, como prova de solí

Municipal de Manaus, inteiramente dariedade, suspender os nossos tra·

solidária com a Câmara de �uque balhos, como lá aconteceu. Não nos

de Caxias, de cuja atitude impren- conformamos com aquela decisão,
sa deu aqui ampla divulgação, deli- mas respeitamo-lá!" Palmas coroa

berou suspender seus trabalhos por ram as palavras do do líder Bonnas
oito dias em sinal de protesto in- siso

terpretação do Supremo Tribunal A seguir o sr. Hamilton Ferreira
Federal sôbre imunidades dos ve- transmitiu um convite à Câmara, do
readores, precisamerite

"

no 1110111en- Centro de Estudos de Defesa do Pe

ta, em que todos quantos, no P·';s. tróleo, lendo o seu manifesto ares.

têm um mandato popular, devem peito.
ser envolvidos em fortes garantias MAIS UMA INDICAÇÃOSINHA
para combater inimigos da Pátria O sr. Roberto da Luz Costa, ude-
que, ostensivamente ou subterrã- nista, apresentou, após, uma indica
neamente procuram abalar os ali- çãosinha... Sôbre a conservação
cerces da unidade nacional. Aten- dto estradas no sub-distrito do Es.
ciosas saudações. (Ass.) Adriano treito, desejando, ainda, uma tur

Augusto de Araujogo Jorge,

presi-I ma-permanente para êsses serviços.
dente".' O sr . .Toão Claudino da Rosa, da

MOVIMENTO mesma bancada, quer a substituição
Terminada a lei.tura da matéria

I

de alguns balaustres no Trapiche
de expediente, o sr. Presidente con- MunicipaL.. E um boeiro, tarn
cedeu a palavra aos oradores pré- bém ...
viamente inscritos, srs. Vitor da NA CABEÇA!. .•
Luz Fontes e Manoel Donato. da Com a palavra o sr. Jairo Callado,
Luz, udenistas. Mas, aquêle achou do P. S. 1)., teceu comnetários sôbre

por bem ceder a sua vez na tribuna a indicação do sr, Roberto Costa,
ao seu líder, o sr. Gercino Silva. :es- dizendo que o solicitado já é assun

te, após aquiescência da Mesa, pas- to fóra de cogitação, uma vez que,
sou a ler uma série .de 5 indicações, segundo nota que estampou em seu

tôdas sôbre providências. chãs, de jornal, há dias, "o sr. Prefeito tinha
plano tão secundário- quão futil: em mente manter uma turma perma
'restauração de passeios na Praça' nente no Estreito, o que hoje, é
.15; entendimento entre o Prefeito realizado, estando êsse serviço sob
e a direção de Institutos para início a direção do sr. José Celestino. Aín,
de obras projetados, inclusive da da mais: - a referida turma está
"Sul América"; serviços de radio-

I

já em franca atividade, mesmo fren
logia na Assistência Municipal, etc.. te à casa comercial onde trabalha o

Indicações que, uma vez aprovadas,
:
autor da indicação, sr. Roberto Cos

chegarão tarde .. " O sr. Donato da ta·...

I.uz, em um discursinho fraco, en-I O sr. Roberto, não gostou' e fez
caminhando indicação sôbre melho- uma declaração pessoal: "o sr. Pre
ria de estradas que cortam a zona feito é meu amigo. Quando tenho
sul da ilha, por onde transi�am as, precisado de serviços da Prefeitura,
suas carroças ... O'sr. VitÇlr da Luz'telefôno e ... sou atendido! ...
Fontes, pretende um "parque infan- Como se vê, o· sr. Roberto de
til" para' as crianças pobres e ri- clara-se "amigo da onça" ... Si lhe

j cas ... Enfim, indicações e mais in- é tão fácil conseguir, junto ao Pre
.

dicações, de quasi nenhuma impor- I feito, melhoria de serviços, para o

tância, movimentaram a bancada Estreito, porque não continúa a te
udenista. Movimento - é o que êles lefonar?
desejam e estão realizando. ,I

.

ORDEM DO DIA

RESPEITO AS DECISõES Na ordem-do-dia, o lider Bonnas.

Após essa "chuva" de papelório
I
sis levantou uma questão de ordem,

assinado por udenistas,: o sr. João, que, prontamente, foi resolvida pe;
Bonnassis, ilustre líder da maioria,.1 Ia presidência.
s'olicitou a palavra, que lhe foi con· A seguir, foram os trabalhos sus-

cedida. S. Exa. fêz referên.cias aos pensos.
telegramas lidos à hora-do-expe-
diente - um de Manaus, que acima

Itranscrevemos, e outro de Curitiba,'
dizendo que como humilde cultor

do Direito, estava acostumado a res

peitas os Acordãos d� Supremo Tri.. 1

bunal Federal.
. i

O fato de não reconhecer o Supe-!
rior 'rribunal - que é o caso do

telegrama de Manaus - aos verea-

Hoje, no passado
A data de hoje recorda-nos
- em 1500, pereceu em um

frágio, Bartolomeu Dias;
- em 1763, Ceballos, general es

panhol, entrou na vila do Rio Gran
de, apesar de já haver recebido a

nota oficial do armistício ajustado
entre Madrid e Lisbôa;
- em 1837, no Rio de Janeíro.Ta,

leceu Evaristo Ferreira da Veiga;
- em 1888, entrou em. discussão,

1'0 Senado, o projeto de lei que de
clarava a extinção da escravatura
no Brasil;

- em 1902, em Paris, morreu trà
gicamente o aeronauta Augusto Se
vero.

André Nilo Tadasco

Festa do Espí
rito-Santo
A começar de domingo, à Praça

Getúlio Vargas, serão realizados os

tradicionais festejos do Espírito
Santo, com as populares barraqui
nhas, queima de fogos de artifícios,
rifas, leilões, etc ..

� festeiro, no corrente ano, o sr.

dr. Saulo Ramos, abalisado clinico
c deputado estadual.

Dada a nobre finalidade a que se

destina o proÇlut.o da quermesse -

a de auxiliar a manutenção do be.
nemérito Asilo de Orfãs - é de se

esperar que, como nos anos anterio
res, os festejos sejam coroados do
maior êxito.

As' pessôas que desejarem enviar
prendas ou quaisquer auxílios, de
verão endereçá.los ao próprio Asi
lo, à Praça Getúlio Vargas.

o Crédito Mutuo Predial, ofere
C. 00••eu. ae.ociado. o melhor
plano. no m.lhor .ort.io, por Cr$
5.00 meneai••

Concurso Rainha da Cidade
Sob o patrocinio do CREDI'I'-O MUTUO PREDIAL,

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.
.

Voto para Snrta.
----------.---------------

,n

•

CO.TRA CU'A,
QUEDA 'DOS ta

BELOS f IOfMI1S
AFECCOES D'O

COURO CABELUDO.

/

J

A VI o
Dr. Augusto de Paula
Diretôr do Hospital de

Caridade
Consu/fas às 11 horas e âas-

6

GDILHERME TAL

•••

Eis uma carta:
"Sr. Guilherme Tal.

- Np:STA.
Sou um ignoranh�. Mas não sou bllrro. Gosto muito de

assuntar os ·casos por a!qui comentados. Sou velho e discuto

com o bom senso e com a- expe'riência. Já fui mascate e for

necedor de leite, ve.rdureirO' e a.genciai'ior de bicho. Venho

acompanhando agora, já apo_sentado por acidente e por graça

de uma lei do· Getulio, êsse hale-papo com o Diá1'io, na

questão dos telefones. Se é verdade que quem escreve na":

quele jornal é o dr. ,Cilibral, ,Tn·eu palpite serve. No dia 10 êle

se lembrou do leite vendido a .quinhentos r,eis. Eu me J.em·

brei de outras coisas, conforme vou contar. No tempo que o

leite passou para o Estado, o preço era de mil r,eis o litro. E

eu sempre -gastei muito de leite. Tomava sempre um litro

por dia. ·1\I1as quando tinha que ir ao médico eu fazia o se-

'g�lÍnte: durante 10 dias deixava de beber meu litro do

branquinho. EconomizaNa d'ez mil re,is, para pagar a con,sulta.
Agóra o litro custa três cruz·eiros. E 'eu fui fazer a mesma coi

s,a e me e.strepei. Durante déz dias não tomei leite. Peguei os
trinta rnangos da econômia e ,fui ao doutor, pa·ra ver se as fl.e

UH'as estavam em ordem. E saí devendo déz! Tenho.que supri-·
mil' mais três litros e meio de leHe, para completar o custo.

Gomo o sr. vê, o I,eite subiu! O dr. Cab'ral tem razão.

Biriba".
Não valem comentários.

..
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