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A sessão de ontem da Assembléia fundação, referiu-se á vida dessa.

nôssa 'emissora; que a', mesma re

presenta o esfôrço e dedi"ação dos.

seus diretores no bem servir ao'

nosso Eslado e á cultura da nossa!

gente. Disse ser desnecessário en,..·

carecer os serviços prestados pela.:
Hádio Guarujá ás diversas causas

públicas, -de entre elas ressaltava

os seus serviços pela volta da '.Na-

D
.'

O PSD d p'
ção á sua vida jurídico-legal, as,sis-

epolm.ent�. ins'J�pe;to: .'
. O, araDá. recebe o ;;:;!aa::'::!í.:':'�:"�I:�i�Oli�

,

A con,du�a superior e patríótloa do preclaro Vice-presrden- ,
berdade do Brasil e" a esclarecida

re da República e presidente do P. S. D., sr. Nerêu Ramos tem dI·' atuação na campanha de alto mé-

eído bem compreendida por tôdos os espíritos libertos das 'som- Uove rn!l Dr. 'ca arinen se· rito de alrabetisação de adultos,

bras do desespêro e da inveja. Projetando no cenário da DO- U Dahi, pedir, uma· vez ouvida �

J.�tica nacional. a sua �erena influência coordenadora e pací- Gasa, fôsse inserida, na ata
.

dos

f.cadora, o emmente llder do pensamento social-democrático V'b t d t
-

d lid serviços de ontem, um voto' de re-

tem conseguido, fóra mesmo das esferas do seu partido um I ran e emon � r éJ. çao e sO, 1 a.. gosijo por êsse aníversárto dando-

�nce��o �ue, sôbre fazer-lhe justiça ao caráter impoluto' e à •

di' d d 1

H
. se de Lal hom�na,gej11 cOllhecin::e�

consciencra reta, envolve-lhe a personalidade numa atmosfera'ne a e par ti a r ia II
- omenageos to aos cumprimentos da RadIO>

de prestígio inconfundível. A maneira firme e persuasiva com , Guaru.já.
que o nosso ilustre Chefe tem definido as suas diretrizes nas Constituiu um acontecimento de I ção com o que o P. S. D. recebia' Apoiando as homenagens I��-
mais melindrosas crises da política brasileira desta nova fase

ex.
pressão relevante, no âmbito po-

f
tão

hon,rosa
visita tradutora não bradas pelo deputado Lopes VleI-,eonstítucíonal, é a razão nem só da confiança geral dos seus litico do Paraná, a recepção prés- só dos sentimentos' de amizade en- ra, ocupou a atençã? dos pares o

correligionários na clarividência e no civismo do notável pre- tada ao eminente governador Ire irmãos da mesma pátria, mas ilustre lider tr-abalhísta Saulo Ra

sídente do P. S. D., mas também da admiração e ,acatamento Aderbal Ramos da Silva, na visila também, do sentido da forte -l1nião mos. Gomo o �eu colega que ha�Ia
de que é alvo, da parte de muitos dos seus adversários polítí- que o chefe do Executivo Catarí- partidária. ocupado a trIbuna,. S,. Exa'. re.f�_

. _

.

, 'R'd' G 'u á htstorí-
coso

-

nense realizou, em data de ontem, A, víorante saudação do gover-
rru-se a a 10 _ual J ,

•

A evidência do seu nobre comportamento partidário não a séde do Partido Social Dernocrá- nador Lupion foi demoradamente ando-l-he a atuação na nossa VIda

pôde ser contrariada por simples opiniões ligeiras, destituídas Lico. aplaudida. cultural, artisti�a e social. Termi-

de características lógicas por obedecerem a expansões apaíxo- O aspecto solene e, ao mesmo Logo após, o governador Lupion nou a sua or.aç�o secundando as

nadas e ínsopítávels. Dentro do seu partido como fóra dêle tempo, festivo da cerimônia, a par concedeu a palavra ao orador ofi- homenagen� �edIdas pelo seu cole

no ex.ercício da sua vida pública, como no desempenho de man� de uma eloquente demonstração cíal da homenag-em dr Alô Gui- ga Lopes Vieira.

datas que sempre soube honrar, o sr. Nerêu Ramos é o mesmo de simpatia e adrniraãoç ao marães.
)'

,O deputado João José, da U. D. N,>

homem, sincero até parecer rude, mas coerente no agir como 11[,
ilustre governador calarinense, O DISCURSO DO DR. ALô em o seu e no, nome da bancada

falar. As suas atitudes não as. improvisa o gôsto das posições ofereceu uma elevada expressão GUIMAiRÃES de que é esclarecido "Ieade�':' dis-
d t

. ,".

t' d
., do sentimento de unidade part.idá- Em 'seu formoso discurso, o dr] se sentir-se honrado em apoiar as

que ocupa, mas o que as e ermina e o impera IVO os princi- homenagens á Rádio Guarujá,
1)108, na defesa dos quais nunca se dirá que recuou.

ria. Alô Guimarães enalteceu a perso- consul-, E f' fluêi d lid d d id d
. porque essas homenagens -

. .Eis porq,ue.não nos surpreende que, desenvolvendo as suas
norme OI a a, uencia e cor- na l' a' e e CI a ão e de politico

tam de verdade a mais
t d d bl

- religíonártos do P. S. D. á sede do do governador' "derbal ,Damos ex
r igornsa

a IVI a es pu Icas no panorama nacional, a sua fio-ura assuma
'l'l. m, ,

-

relêvo exceocí 1 h d
to Par-tido, nolando-se a pl1esença de pressão lidima do ideal partidá- jusLiÇla.

.

A.

pClOna ': �an an o um prestígio que transpõe mes- direlores e membrQS da vitoriosa rio em Santa Catarina. Exaltou os Consultada, a Casa aprovoU!
mo o ambIto partld'ario para abranger tôda a surperfície em unanimemente a h m 'nagens á.
Que corrente pal'üdáJria, inclusive do méritos morais, civicos e politicas

s o e "

'A �e process�m,. os. movimentos de vigorigação da nossa exis- Der')c'lri,'lIrlent,t) 1'raballll's' la. 'c do d ....o '1 t' f' Radio GuaruJ·á.
tencIa d ·t O x-. A � o o '" v·orllar or ca ar.lnense, re e-

.

'. emocra lca. sr. J:�ereu Ramos é, hOJ'e, um 110mem pu' _ ""I.. O �r, deputado Konder Reis, da
bbco d� personalidade em relêvo nos quadI'os da atual mOVlO-

Departamenlo Feminino
..

lJ"". Car- rindo-se ás virtudes de cultura 'e
.

t
-

d meia Dutra". intcligêneia do homenageado. Co- U. D. N. - na tribuna, referiu-se
men açao os partidos políticos, assuminrl.o o porte de UIn t' á vida clerical .de S. Revma. Monse-

f
• :\To salão nobre ela sede, peran e locou em relêvo a emoção com

gmeIro �mi1iarizado com os mínimos acidentes. do terreno numerosa assistência, constitui- que o P. S. D. recebia tão homo
que, �a!mIlhAa, condu.zindo a r,umos duma definitiva integraçã<:' ram a mesa direlora os srs� go- sa visita, declarando que o governapolItlca as forças maIS ponderaveis da nacionalidade em marcha.

Q
vernador Moysés Lupion, presi- dor Aderbal Ramos, por seu mere-

_ �e�, ali�s, já tenha acompanhad<f de perto a sua atua.. dente da Comissão Executiva do cimento, galgou o mando supre-
5:10 publIca� nao lhe desconhece os. traços fortes do caráter, Partido Social Democrálico; dr. mo do seu Estado, constituindo
:uc homem mvulgar que se abre a todas as reivindicações do Alô Guimarães, vice-presidente do um exemplo de .trabalho, cultura
homem comum, em cuja interpretação fiel se compraz atuan- P. S. D. e ,secretário de Saude e C
tio com vistas. de amplo e penetrante .�ance, como u'm con,-

( onclue na 3a.pág.
Assislência Social; dr. Ang'elo Lo-

-dutor de destInos. Tem o Brasil, no sr. Nerêu Ramos um dos pes, presidenle do Diretório Mu-
mais ,eminentes' e dignos mentores públicos, - o �ocial-de- nicipal do P. S. D. e secr�tário de O nosso ao' l·verI1U" ri-omocrata que conquista as consciências iluminadas do ideal Fazenda; João -Ghede, presidente II ves.

infensas ao ressurgimento dos velhos e carcomidos, conceito� da Assembléia Legislaliva do Esta-
Ainda por motivo do anivers.ário Depoi,s de o deputado Cardoso da

e preconceitos POII'tiCOS a qu certo 1
'

t
. desta folha, transcorrido na data Veiga 1',er tam'be'm' Sllbmellodo á,

.

' e s e emen os e grupos fac- dodo, dr. Pedro Firman Neto, se-
-

C1:0S0S adham po'der imola,r impur;emente as conquistasl do cretário do P. S. D.; dr. João Theó-
de ante-olltem, recebemos telegra- apreciação da- Casa,. que a aprovou

povo. Quem, como o sr. Nerêu Ramos, soube .abrir no seu Es- philo Gomy Junior Secretário
mas de felicitações das seguintp-s unanimemente, uma proposta sua�

tado roteiro novo na arte de governar, tendo realizado então do Interior e Justiça; dr. Car- pessôas amigas: vereador Osvaldo foi encerrada a sessão.

o?ra de pioneiro em terreno virgem de anteriores preocupa- valho Ohaves Guil'herme La- Machado, contra-almirante Antão

çoes do Estado, não poderá deixar de sentir-Se bem com a: cerda Braga, membros do Partido.
Alves Barata, Comandante da 5a D.

�própr�� c�nsc�ê�cia moral e em quitação plena com a própria Entre as inumeras pessoas pre-
N. e· Manoel G. Laseano, Manoel

COns.CIenCIa CIVIca, repousando na tranquila e grata certeza sentes, notavam-se deputad.os, ve- Dias, jornalista Osvaldo .Melo e

ela estima de seus concidadãos. E é tl11 estima que se traduz, readores e outras figuras de relê- prof. Flávio Ferrari, Delegado uu

sem nenhum equívoco, nos juizos externados ultimamente a Vá; il1clusiv,e o dr. Ney Leprevost; Senac.

respeito de sua pessôa, não já apenas por eminentes valores prefeito munÍcipal de Curitiba, e a Registramos, também, a visita de

de t 1"
,.

d
• uma comissão do Teatro do Estu-

n re os seus corre IglOnanos e todo o paIS mas também exma. sra. Herminia Lupion, pre-
,

da imprensa adversária em crenças políticas � de algumas 'sidente do Departamento Femini- dante, qtÍe' nos trouxe os
.

cumpri-

notabilidades que se não filiam às convicções. pessedistas, _ no "Da .. Carmela Dulra". 111entos' daquela vitoriosa entidade.

.a.ntes ocupam nas fileiras de partidos, opostos uma pOl'ição dis- QuandO, aproximadamente ás 21 Também recebemos atencioso

tInta. horas, o dr. Ad,érbal Ramos da Sil- teJegrama da Livraria Rosa, desta

Vem essa alusãO' a propósito das expressões do ilustre va, g'over;nador de Santa Cat-ari': capital.'

presidente da U. D. N., senador José Américo, em discurso na, 'e o dr. Simone Pereira, secre

proferid'o alo do corrente, no Senado Federal, e em que, di- tário do Tnterio-I' Justiça do vi

�'jgindo-se ao sr. Nerêu Ramos, teve palavras incisivas ao tra- zinho Edado, chegaram ao salão

�ar um perfil da personalidade do nosso preclaro Chefe, com nobre da séde do Partido Social

O que também retratou, nos termos e no sentimento que o Democrático, a assistência pr{)r

inspirou, a própria fisionomia moral do homem incapaz de rompeu em vibrante salva de pal
f'�alar a verdade quando a dignidade lhe impõe que a procla- mas. S. S. Excias. foram convida

me. Démos ontem publicidade saliente ao tópico a que no� dos, então, a tomar assentO' á me

referimos. Convém" todavia, transcrevê-lo' novamente aqní, s'a diretora da solenidade, tendo o

llara complemento e ilustração do que vinhamos escrevendo. dro Ader,bal Ramos da Silva

Fora)1l estas ás palavras do sr. José Américo: - "Mesmo da ocupado o lugar de honra.

parte de Vossa Excelência, sr. Presidente Nerêu Ramos, em

Quem temos que reconhecer, como qualidade ou defeito, o

mais arraigado sentimento partidário, enoontrei, lnuitas ve-
2&S, acolhida para resolver dificuldades e contornar crises,
llorque Vossa Excelên-cia é um homem que póde não tram:i
gir, mas não engana, fingin10 que tran.sige".

Legislativa foi. presidida pelo sr.

José Boabaid. Lida e aprovada a

. ata, passou-se ao expediente.
O sr. deputado Pedro Lopes

. Vieira, do P . .8. D. na tribuna, le
------- vou ao conhecimento -da Casa que,

no dia de hoje, a Radio Guarujá,
comemora o seu 5° aniversário de

Recebemos o se,guinte telegra
ma, cujas expressões agradecemos,
penhorados:

"Ri'Ü, 13 - Cumpro o grato de

ver de apresentar-vos, em nome

do Instituto Brasileiro de Geogra
fia e EstaListica e no meu próprio
nome, vivas congrahllações pela conhecer as várias obras locais, cu.,

passagem do, aniversário do "O jo progresso é notório. Quanto aI>

Estado", aproveitandO a oportuni- ·l)àrto de Paranaguá diss,e que ()

dade para reÍterar-v'Üs os melho-I
não encontrou congestionado, em-

SAUDAÇÃO DO GOVERNADOR res agradecimentos pela valiosa bora saiba que o mêsmo já não,

LUPION cooperação que tem sido assegu- comporta o movimento dos navios-
Abrindo, a sessão, Ó governador rada por êsse órgão aos trabalhos

I
que por ali fazem escala atualmen�

Moysés Lllpion proferiu hreve sau� desLe Instituto. Cordiais sau4k{- te, razão por que estão sendo exe->

dação ao govern�dor Adl)rbal. Ra- í cões. (a) H�itol' j31'Clcet, presidente culadas as obras ele prolongamen...

mos da SIlva, dIzend.o da satIsta- I em exerClclO". to necessárias. '

M,.t... �NTH,;O HtA.klH �,�f;! ....N· •.·*' f:,t,'r4.1UN ..
,

'l'I'<IIf!J.....lt_rr.... .. n. 1-1.1'..... , srn � �: ! " fW 1-:' '1' I .- IHr�tftf' Dr. RllHJ<jN:-. .. fi: ARltlm!\ ,MAM08
Rei çi" GUSTAVO Nt:VES

------------------------_.-
Direotnr

I'fiO florlan6oolis- Sábad, '41 Maio de 1q48 M. 10.25715

.

Na Dssembléia legislativa!·
Homenagem à Rádio Guarulá. --- Proposta do d�putado Ldo",pes Vieira. -_. Proposta do deputado KO_!1der ReIS .• -. O ,�
pUlado Cardoso dm Veiga também propoe. -�- Outras DohS,.

lior Francisco Rittzmann que hoje
completa 50 anos, pedindO que

fôsse i.nserida na ata de ontem vo·

to de regosijo por tão auspicioso
acontecimento e que disso fôsse da:"
{lo conhecimento ao ilustre clérigo.

.o sr. Biase FaraClo, do- P. S. D.,
em o seu e no nome da sua ban

cada, apoiou o seu colega udenis
ta o mesmo fazendo o sr. Braz Al-

o Ministro da Via�ão
no Paraná
RIO, 111 (A. N.) - Um despacho

procedente de .Curitiba informa que

o minislro Clovis pesta'na, Utular
da pasta da Viação,visitou 'aCompa•

nhado do gqvernador Moisés Lu

pion, a Diretoria Regional dos Cor

reios e Telégrafos, usando da pltla·
vra, nessa ocasião, o diretor regional
sr. Antônio Miranda Evora. Antt's,
porém, inlSpecion(;u as obra;;; de ,

ampliação do porLo de Paranaguá�
que será aumentado 270 .metros'tf
Entrevislado, teve oportunidade de
dizer da satisfação que lhe causára

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"BSTAllO-S6bado'S ele Maio M 'M8'

ute: � '�rj�de' r"v'oada .prlt-I
"

) ., movr�a pela aVIH-
" .........._- ......' -

-1-'------

Borarlo das empre-
çao CIVI

o ESTADO d
· '. .Rio, 13 (A. N.) :..__ A maior re-

........ 0tiII_ a lU J'" sas ro DVlarlaS voada já promovida, pela aviação
..... .. •

.

civil será' realizada em Poços de
DlfttOl" RUBENS A. RAMOS l:IEGUNDA.FEIRA Caldas nos dias 14, 15 e 1.6 de

�·N=...... 7 ����:�so São Oístõvão - Laguna maio corrente, sendo convidado a

DIretM' �

116
horas." participar da mesma o almirante

_,. Auto·Vlaçlo [talai - ltaJai - 111 bo-
GUSTAVO. NEVES Expresso Brusquense _ Bruaque ....; Gagn 'Coutinho, que se encontra
C...,. III. P.pà_c": ras. 'I 1 t

.

t I
I'ItANCIBCO LAMAlQUJI Expresse Brusquense v-e- Nova Trento atua men e nes a capi a .

.

, c.......•• 1••-----'.
- 16,30 horas.' 'Em PoÇOS de Caldas .excepcio-

.- .._ Auto·Vlaçlo CatarinellH - Jol.n�
.aerDI CABRAl· DA IIL'IJ - li horas., nais homenagens serão prestadas 1a..,reaentaa..: Auto-Vlaçlo Catarlnenee - Curltlb& a Gago 'Coutinho pelos mil e qui- '

A S LARA - 5, horas. t• • Rodoviária Sul-Br8ll1l - Porto .Alegrf nhentos aviadores 'que es arão
......dor D.n&u,'" - .. - 3 horas. t' A

..III� Rapido Sul.BraS1leiro _ Jvln'vUe _ presen es nesse certame, gran-

..... a-l.J4 _ RIo •• ......... As 5 e 14 horas. de demonstração aviat6ria é pro-
. TElRÇA·FEtRA

IlAUL CASAMAYOR Auto-VlaçAo CatarlnellBe _ POrto.Ale- movida pela União Brasileira de

... J'.�...�:.�::..n. II -. grlu-;'�i,���ascatar1nerd,e _ Curitiba
Aviadores Civis, com a participa-

.........'ia _ 810 PIt.I.
- 5 horas ção de representantes de todos os

_ �u-\i��!��o Catar1nenae - Jc.1n� Aero-Clubes do Brasil, no "ensêjo
Auto-vtacão Catartnen.. - TlJbarAo da convenção final 'que será rea-

-�p�:::;' $Ao Crllltóvâo _ Laguna _ lizado na cidade mineira de Po-
7 horas. ços de Caldas. Em nome. da Carn-
Emp�8a GlórIa - IAauna - 71A

e 6* horas.
,

panha Nacional 'de Aviação, o se-
Expresso Brusquense - Brusque -

nador Salgado Filho convidon o16 horas.

ra:-·to.VlaçlO Italal - Itajal - 115 ho: i�enhor Miguel Carvalho Dias, pre-
Rápido Sul Bra-sUeWo - JoJnv1le - 11 \1'eito de Poços de Caldas para ha-

IS e 14 horas. tísar o avião "DI'. Pedro Sanches",
. QU.AWrA.FERA
Auto-Vlaçâo Cátarlnense Curttl.ba destinado ao Aero-Clube de Poços

- o noras. d C l::r dAuto-Viação Catarlnsnse JoinvUe e a nas, evendo o batismo ser
- 6 horas. realizado na ocasião da grande
Auto-Viação Catarlnen,se Laguna d

-.

_ 6,30 horas. .
revoa a promovIda pela D.B.A.C.

Rápido Sul Brasileiro - Joinv!1e - &8'
5 e 14 horas.
Expresso São Crlstov&o - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense -' Brusque -

16 horas.
Auto-Viação ltaja1 - Itajal - 111 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas •

RodoviárJa Sul Bras!1'..,.... POrto Alegre
- 3 horas;

Inf...-111a�ões

\

.....
"'-
110M
....
....

J.88INA1'UR.\P
N_ ea,."l

... ••••••• •••• Ort

............. �rt
rrt...ar•.•.... Clt
'''''<;'' •••••••

,
Cr'

r

....,.....te�. ".,'ii

.

' No abri.,
... '" ..••••. Clt 1.....
"'_r. ..... . � Clt .. '10.

Tri...tr. M •• .,. l

1I_.r. ..,.... .. CJ-t .... t

I baeh.. ... ..dl..k , rr..�,

f OI .rtclllal.. ..,..
,.ltilc:ados, ni� ..ri.

. 4e'folTl4_
.. IIIlreçlo nlo II. 1'........
"lIiza .... coÍleeU..
..1tI� nOIl _rU,_

.........

Far�macia8 d:e plantão
MES DE MAIO

16 Do'mingo Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano;
22 Sábado Farmácia Ranliveira -

Rua Trajano;
.

23 Domingo - Farmácia RauJi
veira - Rua Trajano;'

29 Sábado FaJ'mácia Santo Agos
tinho - Rüa Conselheiro Mafra;
30 Domingo Farmácia Santo Ago's

Unho - Rua Conselheiro Mafra.
O serviço ndturno será feito pela

Farmácia Santo Antônio sita á Rua

Jsão /Pinto.
A presente tabela não poderá. ser

alterada sem preVIa autorização
deste Departamento.

. /

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

Viação Aérea
Horário
SegundrJ-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,«0 - Norte
PANAIR _,.' 12,\7 - Sul
CRUZEIRO 00 SSL .- 13,55

Norte

T�rça-t-ejra
.RUZEIRt> DO SUL - t2,{)0

·Norte \

VARIG - 12,88 - Sul
Qrwa'l'ta-feíra

-

PANA,IR - 9,4'0 - Norte
CRUZEIRO DO Sf>JL - H,eO

NO'l'te
VARIG - :11,4{) - Nonte
PANAIR - 12,47 - SUl

OtdMl-fim>a
.

PANAIR - 6,5f> - NO'J)te
PANAIR - 8,.30 - Sol
VAmG - :1.2.:âo - StlJ
tiRDZEIRO- DO SUL - 13..55

Norte
.eRUZEIHO DO SUL - 15,30

.., 'Sul

! Sexta-feita
ORUZEIRO DO SUL - 1,20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIe � H,ro - Norte
PANAIR - f2i47 � Sul

. Sdhado
VARJG -:- h;30 - Sul
6lRUZEIRO BD SUL - 13,56

Nol'W
'.

Domingo
PANAIR '- '9;140 - Norte
CRU�EIRO DO SUL - 1 :1;00

Sul
l PANA.lR - ,1\2.47 - S,?l. �,

Moveis
infantis. Empresa Sul Oeste Limitada

,

A·, 1', t d t
"LEIA-MEl"

vl'Sn aos (IS o ao es À.'Rua Tir�dentes nO �O, já foi
Estudan�s .em fél'�S qtle d'ese- c(\nfortàvelmente instalada a Reda- r 'QUER VESTlR·SE COM CONFORTe f El!GiKCIA'

Ilém viajar oon.l'reeend'o md;o O Es- ção da revista "LEIA-ME!", cujo A'tado poderão obter os fUfldtrs nê- PROCURE
i)essários .exooutandp farei I tarefa primeiro número deverá. circular na

f M I1Ue bem :(>-XOOlltaàa lb�S }}l'opo-rCOi()- segunda qúinzena do corrente mês. ai a·latanaa �'e'lo ,:

oará ainda afgam, saldo em di- Dado o capricho co� que está '.'
.

•

!/,,:.o..beiro. sendo organiroda, espera-se que se- J
Inf{)rma�ões G rua VIsconde de ,jP, mais uma publicação capaí de "'e- Rua Fell·p".e Scbm;dt ,48 ri'Ouro Ppeto n. 13 das 9 ás 12 e das;

f
.

",,' ",
,. ás n.

_
"

. ....._,�
j ehr a nossa vida social e cultural. ! _

QUINTA'FElRA
Auto··Ylação Cat.arlnen.se

Alegre - 6 hora·s.
Auto·Vlação Cata:rlnense

- 5 horas.
Auto·Viaçlo Catarlnense

- 6 horas.
Auto.Viação Catarlnense'- Tubarão

- 6 horas.
Auto·Viação Catarlnense - Laguna

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

7 horas.
'

Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 horas.
,

Expresso BrusqueIlJle - Brusque -

16 horas. ,

Auto-Viação !taja! - Itaja! - 115 }lo.
raso
Râpido Sul Brasileiro, - Jolnvlle - As

I) e 14 horas.
'.

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - ás
- 6 horas.

SEXTA-FEIRA ,

Rodovllíria SUl Bra.slJ - POrto AlegN!
- 3 horas..
Auto-Vi,aç!ío Catarlnense

_;.. 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas .

Curitiba

Joinvlle TODOS' OS

IMAGINAVEIS!

Berços codeil'inhos
- privodinha� -balan.

ços .- brinouedos
modernos

.. I.

Práticos
I

ResiSter'IJes.

Preços excepcionais.

Curitiba

NaturalJoinvllê

Auto·Viação Catllrlnense -. LalrUlla
- 6,30 horas.

" Expresso São Cristovllo - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltajai - ltala1 - 15 bo

·ras.
E�presso Brusquens�

16 horas.
Rápido Sul BrasUelro - Joinvlle -

às 5 e 14 horas.
8ÁBADO
Catarinense - Curitiba

R. Gal. Bittencourt 179

Brusque FLORIANOPOLIS

lssaltado D'm car
regamento d& ouro

Auto·Vlaçllo
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

Auto·Viação Catarinense - J,olnvile.
- 7 noras.

"Bangcok" 13 (D. P.) - O maiorAuto·Viaç.llo 'l..'atarmen,ge - Tubarlo
,- 6 horas. assalt.o na história do Sião reali-

,

Expresso S110 Cristovlio -" Laguna -
7 horas. zou-se ontem á noite, nes·toa capi-
Expresso Brusquense - Brusque -

'tal, com detaj,}�es de Yerdadeir�"14 hoI't\s.
'

Auto·VlaçAo najal - ltaja! - 18 ho- romance policial. 'frata-se de trin
raso

Expresso Brusquense _ NOVa 'l're:nto ta e oito caixas chei'as de ouro,
- 9,30 horas. - t' h

.

h d t f
.

Expresso Glória _
.. Laguna _ 6 1/2 que m am ,'C ega o erça- elra

e,7 1/2 �. por via aérea da India e estavam
sob a guarda da alfândega siamen

se, enquanto esperavam o avião

que deveria levá-las para Macaú .

Ontem, a noite, quando o ouro era

levado em caminhão para o aero-

,\ I porto, vinte cinco homens, enver
gando uniforme da palicia e da

aeronáutica siamense, -armados
de metralhadoras detiveram (j

transporte, amarraram os guardas
e fugiram com a .prêsa. Mais tar

de, a policia' encontrou o cami
nhão e três das trinta e oito cai-

CIA CA:rA.R.lHE·�
OE TRANS,"OlÍftlS AÉ'I!EOS LTO'"

COMERCIANTE: Dj um U.
ITO à Biblioteca do Centro :&ea
'fflüoo XI � Fe'9fll"eJro. Coa.
trtbidru, ...im, pera • fon.u..

. elo eultnral 00. eatarbl....
llle amaDhi 1

f"CámpaDha pr6-Uwo" •
" , XI d. "'-<If'IIItr'O l xas.

••••••••• o. o. o ••••••• o ••••••• i. ••••.. • • • .. .. • • .. • .. .. • o-o •
�

PODE ·CURAR·SE A. EPILEPSIA?
o que é a epilcpsi� Sabemos ape'j (IS Sintomas na grande.maioria dos'
nas que é um açoite que durante c:>.'''s. Ê,te notável remédio é des-·

anos tem flagelado ricos e pobres, crito em linguagem simples num'

grandes e humildes, Júlió Cesar, interessante folheto intitulado: "Po

,Napoleão e Byron sofreram dêste de curar-se a epilepsia?". -Êste livro ..

mal. A epilepsia sempre interessou não se vende, mas, oferece-se gra- '

aos homens de ciência, cujos esíor- tuitarnenre a todos os interessados,

ços foram finalmente coroados de Nenhum enfermo de epilepsia deve- '

êxito porque conseguiram des- demorar em solicitar um exemplar'
cobrir um preparado que alivia gratuito dêsre folheto sensacional, '

.. ------.- -- -- '".---- - _ .. - -- - --_---------
- - -

--r: '1

THE EDUCATIONAL DIV1SI0N, Departamento A
(��6

','
'535 Fif,h Avence, New York .., \I' �

I'
Queiram enviar-me gratuiramenre, em envelope particular, .um exemplar do
folheto intitulado: "Pode curar-se a epilepsia?".

'

�

N OM E.. •...•........................................................ _ •. � _.. �_h'" :-

(fõvor esc,ever em lelro de formo)' I
Enderêço.: _ , ,.,." _ .•.•...... """""""", !'

CIDADE _ .•........ � t •.• _
PAtS

_

· J .

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

OOMPANIIIA -WANÇA n� IA,l.ip
..... _ 1111 _.' tN.: IAIJ
O'CBDIOI • !'IU .....1"Ii) IJilf"Íj!';
'Cifr•• do 881&0(0 d. ";)44

CAPITAL. g ftESERVA�
R��PoOlll!lbíHdlllrip.
R'cet�
Atl"r.

c-.
·}r$
•

61), ':100.000,30
5,978401,755.97

67:053,245.30
142.176.603,80..

S,01.tro. pa�o. ao. úll;unolli, til .nl).
RelooD!t9t.'li -i�1r..

!h.b8'i. "6,30
.. "1".H6_4"".3 1\.20

Oiretorc,.
Dr. Pamphllo d'Utra Freme
de Sã.' Aniaio Manorra,; Dr.
e Jo.� Abreu.

ce Carv>2l11o. Dr. 14'rl:locl.cO .1,','JoaQuim Barreto de Araujo r
j '\i&Jilf.al_.'.,._V%'i II·el 1::11 1_ ....m

Linha de transporte ooletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joacaba

Vioe-Versa.
'

SAIDAS DE FLOI}IANóPOLIS: Todas às 5&. feiras às 6 horas d.
manhã.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manbl\ •
INFORMAÇõES NA: AG11:NCIA ·GLORIA.

Praca :15 de nllvembro. 24 - FlorianÓpolis - Fone 1.431.

Lajes e Bom Retiro e-

,

Ouçam, diàriamente, das 10 às II! horas, as audir;ões da
, f

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

Laguna -- Santa Catarina - Brasil

Praia. ClubeCoqueiros
A V I 8 O

A Di.rew:ria do C. P. C. avisa aos 81'S. subscritores das quotas de
ns. 6, 51, 69, 7'5, 80, 90, 109, 114, 115, 126, 127; '130; 135; 148; 149;
153;' 157; 162, 166 e'177 que procurem -integralisar as mesmas dentro·'
do prazo de 15 dias, a contar desta data. Não sendo satislfeito o paga-'
menta dentro do referido prazo perderá o adquirente todos os direi-
tos de acôrdo com o art. 24 dos Estatutos, inclusive a perda da impor-,
t.ancia antér..iormente paga que reverterá ao, ·patrimô,nl0 do Clube.

Florj,�nópolis, 10 de Maio de 1948.
'

4. DIRETORIA

-

fA DIVUlGACAO
Revisia do Paraná ,para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro . 1

Public�dade menslll. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST :"\L, 77S CURITIBA

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva ,sem demora ao Escritorio Jbridioo e Administrative.'
Caixa Postal 4.132, Rio de JaI4eiro soilcítando informllCÕes. Esse Es
critorio se enoarrega de acompanhar e requer·er no Ministério ds:'
Justiça o que necessaI'io for á sua conoessão, bem como, de registro"
de diploma. divórcio ,8 novo casa:ménto; certidão dé nascimento e de>
casamento de qualquer parte' dO' Paíz;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t > FSTAO()· :1iãbado 15 Oe Maio fIG '948
".,....,_.

� •• r: ;::.."...------..".-------...;;;:..:.;;,::.;;...;;._;;..::.::.::.:::.::._.:.::.....::.:....:..:..:::.:.::_::;:_��-�---;....-------- - •

'olegiai� ! Compareçam lodos os domingos às matinadas do Cine Hill,
para a escolha da "Mais Bela Voz Colegial".
ti r��Cr3E ��KANr !=ITi�C:S �IIDiU associação «Irmão Joaquim)�
e idealismo em favor da causa cio As festividades do Divino Espí- Sessão de Assembléia Geral

DORVAL MA!CEDO SIMõES Partido Social Democrático,· {ia riLo Santo, em 'I'ijueas, tiveram De ordem da Diretoria convido aos Srs. Associados para
Transcorre, hoje, o aniversário causa cio Brasil. inicio á 13 cio corrente, com Triduo a sessão da Assembléia Geral a realizar-se no dia 18 do cor-

,;llalalici,o cio distinto jovem Dor- Palmas vibrantes foram dirigidas solene na Matriz Provtsória, e se rente, às 17 horas, na aéde social à Avenida Mauro Ramos

vaI Macedo Simões, brilhante aca- ao bríthan te orador.
'

prolongarão até o dia 17 (segun- (Edifício do Asilo de -Mendíctdadej, para o fim de tratar-se

,,()êmico de Direito na Untversida- MOÇAO DE SOLIDARIEDADE E da-feira). da mudança do nome da "Maternidade de Florianópolis", da

.de do Paraná. APREÇO A tradicional Iesta, quo, êstel alienação
de um bem imóvel e de outros assuntos que forem

Ao esperançoso jovem, por cer., Em seguida, o deputado Pedrõ ano se está revesLindo de grande sugeridoa.
to, não hão de faltar nesta auspí- Fieman Neto, secríetário do 1'. brilhantismo, constará amanhã, A Assembléia funcionará com qualquer número de SOCIO':;

,ciosa data, os cumprimentos dos S. D., leu' a seguinte moção diri- domingo e segunda-feira de uma presentes, de acôrdo com o art. 41 dos nossos Estatutos.
,:seus inúmeros colegas e amigos, gida ao governador Aderbal Ra- interessante exibição de fogos de Secretaria em F'lortanópolta, 13 de maio de 1948.
aos quais nos associamos prazei- mos da Silva: aitifioios, barraquinhas, etc., ha, Osny Ortiga - 10 Secretário .

.
rosamente. "A presença do iminente gover- vendo domingo e segunda-feir-a

FAZEM A.�� ;WJE: �i��orS���:�i�:l�e�c�:t;;�e cI�e:��� ���;:n�o��:\�O�a�'��ÇI��a�,o.: ftf1ança da Baía Capi1alização S/A
OS srs. Hárperes Pereira da Sil- elo Paraná, não é apenas uma tras cerimónias religiosas. PERDA DE Tí'rULO

va, alto funcionário da Fazenda 'visita, porque não é simplesmente .,s�o Juizes, éste ano, os srs, An- Extraviou-Se um titulo da ALIANÇA r" i', BAfA CAPITA-
no Estado; André Cipriani, lavra- um protocolo. tomo Gallo�ttI e. Pedro Gallotti, tLIZAÇÁO SIA, do valôr de Cr$ 12.000,00, de nr. de ORDEM
.dor: Renato Ferreira de Melo, Ela tem, para os pessedistas que. t�tdo tem Ieito para (f';le as '92.474, nr. de SORTEIO 09079, emitido pela Agência Emlsso
competente farmacêutico, resí- i paranaenses, o mérito dos fatos fe�tlVlda�es alcancem o m�mo d.e ra do RIO DE JANEIRO, em Outubro de 1942, pertencente ao.
.dente em Indaial, em cujos meios: que ficam como signos luminosos br ilhanti ·mo e d t d
-sociais é muito estimado; d. Inês i e duradouros, e que se constiLuem . I;:;

e expressao ra ·1-
sr. Antônio Júlio da Silva, vresidente nesta cidade, com os ,a-

l/Clona. gamentos efetuados até Março de 1948, o qual declara nulo
Mong-uilhot; d. Amélia de Olivei- em afirmações ent-iquecedoras do

.ra: d. Maria do. Amaral Almeida; nosso património polttíco-partí- DR. RAFAEL G CRUZ LIMA e vai requerer a respectiva segunda via.

d. Natalnia Sartorato Alves; d. dár io. e Itajaí, abril' de 1948.

Nilza Cunha; Mário Climaco Si 1- ! O Exmo. Sr, Aderbal Ramos da, DR. CARLOS LOUREIRO I---_:.--------------·--
..

..;...--p-------va, bancário; Ogê Cunha, distinto. Silva é uma afirmação pessedísta DA LUZ nst,"tuto d'e" "pU'senlariorl-a e· ensoes"oficial da Marinha Mercante. I das mais ligí timas (' das mais hri- ADVUGADOS .

. J.I . U
Os jovens·H.élio José dos Reis, lhantes e valiosas no cenário Na-

dEI t C��;�et;���e d�a::.O�����fi;�é d�� li
Ci�:��m de Partido, temS, Excia, Eac�.�órjr_ R;J�ri��!�o�:snto as mo. em "ranspor es e argas

-:Reis ie de sua senhora d. Noemía conduta politica inquestionável, DELEGACIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

�Schmidt Reis: srta. EH Maria de I mel'idianamente difinida, molda- Us acontecimentos Financiamento de veículos

-Olívelra, dedicada servidora da' da nos legitímos cânones da . de-

da Escola Nav· iI'·-'
Estando

. a Delegacia Regional do IAPETC no Estado de

Livraria Moderna; senhorinha I mocracia politica e científica- Santa Catarina (Edifício do IPASE, 3 andar) autorizada a ete-

Ursulina da Luz Melo; srta, Olga' mente compreendida. RIO, 14 (A. N.) _ Será encerra- tuar O financiamento de vinte e três (23) caminhões de marca

D, Pereira; Carlos Costa, estudan- I No regime que vivemos, o 110- do dentro de mais alguns dias o in- MACK (de 5, 6, 7 e 8 tons.) exclusivamente a motoristas pro-
n m "d G

•. . _f'.·ss·I·on·aís ou emprêsas de tra'nsportes, mediante pagamento emI e e overno, sem oprrnao quér ílo policial-militar instaurado
:x: :x: x: politica, causa tanto mal á Demo-

para apurar os aoontecímentos dlJ- yinte e quatro (24) prestações mensais, ficam os Interessados
CRISMA: cracía quanto aqueles que mais senrolados na Escola Naval Jrl f'o- convidados a se dírlgírem ao endêreço acima, até o dia vinte.

No próximo, dom�'o pela-s i6· a combatem.

I.
°

•. oe um (21) do corrente mês, para obterem os lleces\ário� escla-
.,

. I' o". rarn OUVIdos quasi todos os alunos
oras, S. Exa, Revma. D. Joaquim Santa Catarina. e Paraná, atra-

I id 1· t C
.

f'
. recímentos a respeito do assunto.

Do
.

dOI'
,. . " di'·

-
envo VI os nos li os, orno OI no- ,

13 5 48. mmgues e lvelra, emínente : ves os seus li tos dir-Igentes dao
t·

. do. I"
,.

t Li 1 Florianopolis, - -

. , ,.

. . .. I
reia o a guns asprran os JI11am íd D 1 dR' alcebispo Metropolitano, mmis- elevado e oportuno exemplo de
id 'II id Laurrano Oomesde Almeí a ,- e ega o eglOll •

tral'á, na ,Catedral, o sacramentG dig·niJicação partidária e compre-I.S\ � recoEU os ao q.uar'tel dos Fu-
a Crisma. " ensão democratica, t(}mados do

ZJ eIras. ss-es aS.Plrantes Jórttm•

x x X I patriótico empenho de preservar
ante-ontem, remoVlrlos para a Es-

FALECIMENTOS:
'

o espirita repu.blicano ,e cristão do cola Naval.

I·MAJüR JOÃO BERENDl' DE nosso povo. i El'dDAfo-.-1<-E-U-'M-A-T--lS-!:-M-,O--E--
OLIVEIRA Exmo. Sr. Goyernador AderhaJ PLACAS SlFJLITICAS

No Sanatório "Santa Catarina",

f
Ramo,,: EI·· d N

·

j}O Estado de S. ,Paulo, onde hav_ia -
- A secção parananense do Par� Illr e ogne Ira

.sido submetido a várias interven- tido Social Democratico c

seU&j
Mediooçéio uu:dli� !'" trota m••te

'.ções ciruTgicas, faleceu no dia 23 de : Hepr,e5entantes na Assembléia Le- da .Jtllla
_'.

�Dril próximo findo, segundo in- g'islativa do Est3Jdo, os dgparta- Paraná e á pessoa do máximo
formações particuHll'es, o <MAJOR menlos Femininos, 'l'rabalhistas e dirigente do Partido, no âm
de IIlIf,anLaria Ji()ÃO BE.RENDT DE Univ,ersitário, por meio da pre- bito nacional, senador Nerêu

OLIVEllíRA, do Exér.cito Nacional sente moção, saudam, na' pessoa Ramos. Suas últimas palavras, de
oe filho do nosso saudoso conter- de V. Excia.., \) povo de Santa Ca- louvor á uuíão como elem�nto de
.raneo Major Quintino Jagu'arihe I.arina, admirável no seu civismo, .fôrça partidária, foram abaladas
de Oliveira. ·no seu labor e na sua coesão em por vibrantes· aplausos•.

O falecido, que nasceu em 7 de pról do engrandecimento do Esta- FALA O DEiPUTAOO HELIO
:Fevereiro de i 903, verificou 'Praça do e dos seus filhos. SETTI
,em 29 de Março de 1920, send� Querem que esta sirva, também Declarada liv.re a palavra, usou
Comissionado no põsto de {O Te- de mensagem de apreço e de soli- da mesma o deputado Hélio Setti,
J1ente em 8 de Novembro de 1930

I
dariedade aos invictos companhel- que pronunciou ;formosa saudação

e efetivado em 2 de Março de 1933, ros catarinenses, cuja bravura ao ,governador catarinense, em

promovido a Capitão em 2.-de Ou- nas pugnas ,pa'rtidárias é orgulho nome dos parlamentares peilsedis-
lubro de 1934 e a Major em' 25 de· de todos nós. tas. Salientou, a posição de realce

I
etembro de 1944, possuia os Cur� Que S�nta Cata�'ina continue do P. S, D. do Paraná, a cuja fren-

os 'di! Infant.aria pelo regulamen- o seu grande des.Lino, para a gló- te se encontra o governador Lupion,
o de 1919· e o da Escola das Ar- ria de todos os brasileiros. homem pr,edestinado a conduzir
·mas, tendo 'exercido, por último,' Curitiba, 10 de maio de .1948". o Par Lido e o Est.ado aos seus su-

s funções de Fiscal Administra� J (,seguem-se as assinaturas) periores desUnas.

HyCl da Escõla ,Militar ç!e _Rezen- ORAÇ.W 00 GOVERNADOR HOMBNAiGEiM AO SENADOR
;(le. ADERBAL RAMOS DA SILVA NEREU MMüS

Concurso R:Jinha da Cidade
Sob o patrocínio do -C8EDITO MUTUO PREDIAL.

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Voto para 'Snrta • , _

8

u. B. R. Operária
CONVITE

Vendiam a «Folha
do PflVO»
RIO, 14 (A. N.) - A polícia da

Central do Brasil prendeu, ontem,
à tarde, defronte da estação Pedro

Segunda, vários populares qUB es

tavam vendendo a "Folha do Po

vo". Os detidos foram apresentados
r;a 'PolícIa Central, sendo ali ficha-,

dos. Á noite, põsto em liberdade o

acadêmico de direito Júlio Guilher
me da Rocba, que fazia parte do

grupo, o qual esteve na reda�ão de

(;OnheCldo matutino desta cidacle,
protestando eontra a violência &D

frida e informando que seus com

panheiros, . um funcionário muni

cipal e' doi';; da Light continuavam
detidos na Delegacia de Ordem Po
lítica e SoeiaI.

De ordem da Diretoria, levo ao

conhecimento dos Senhores Asso

ciarlos da U. B. R. O. que será rea�

lizada, no prÓximo dia 20, ás 19,30
horas, na sua séde social; ,á Rua

Pedro Soares, n. 15, uma Assem

bléi,a Geral Ext.rlliordinária,> afim·

de ,tratar-se do, seguinte:
a) - �ulgamento da

.

renuncia

do 1° T,esoureiro;
b) - /Procedimento da .�<)

para, em virtude de renuncià,-pre
encher a vaga do. cargo �su'pra-cita- -

dn.
Sala das Se,ssões, em 1.2 de mai()

de 1948.

Ao encerrar a sessão, o gover
nador IMoysés Lupion, fez uso da

palavra, tecendo elogiosas refe- AItNOLOO SUAHl!:Z CUNEO
Clínica Odontolosdarências á personalidade ilustre NOTUR�A

do ar. Simone Pereira, secretário Das 18 ás 22 horas, 6am bor.
do lnt,erior e Justiça de Santa I mareada, li cargo de abalizado -pro
Catarina, ,Propós o governador i fissional
L

. .

ô· fó
Rua "rcipre;1Ut Paiva t7

uplOn 'que a cel'lm l1la sse en-

oernda com uma salva de palmas SENHORITA!
em honra do governador Adel'bal A ultima cteação em refri
Ramos da ,silva, do clr. Simone' �erante é o Guar·aná KNOT
Pereira e do senador Nereu Ra- EM GARRAF�S GRANDES
mos, presidenLe da Comissão Exe-
cutiva �acional do Partido So- acompanhando a moda.
cial Democratico. 'rodos os pre- .,....... . ...•.....•. " •••..•

sentes dirigiram, então,
Uca salva de palmas ás
nen tei personalidades
brasileiras.

Emilio da Silva Junior, 1° Secre-

tário.

Possuia a Medalha de Pratà de ,P'roflmdamente sensihili.zado, o

·bü;TIS serviços e 11 Meaalha de go-vernadot: Aderbal Ramo& prot'e-
uerra. rÍl� vibrant.e improviso, externan-

O extinto tin11 a, nesta Capital" rld sna emoção ein entrar em eon-

�s
seguintes paf'entes: Sr. Célio: �aC[o com a terra e a gente do Pa

eiga, Vva. Ruth Veiga Linhares, I raná. Pôs ·em evidencia a operosi
ra. Elza ·Veiga, "'Ia. Olga Nativi- dade rio Governo e do povo do
ade Camisão e Vva. Oéletle NaU- Pal'amí, referindo-se á magnifica

-vidade cla Costa, C01110 primos ir- impressão que recolheu de sua

·mãos. recente viageni ao Norte ·cle nosso

Era sóbrinllo, pelo lado paterno, Estado. Disse da impressão admi
«la fále6ida Vva. Virginia de Oli- rável que levará;do Partido So

lVéira cla -Nalividade. cial Democrático do Paraná, de-
Aos seus irm�.os, nossos conter- clarando ·que o P. S. D., com sua

Taneos Major Médico Oclilon Be- plena consciêucia de qll'e está no

TenelL de Oliveira,· Doutor Arno Governo, deve gov·ernar o nosso

'Beren'dt ·ue Oliveira e Ecila Estado, como na realidade está

íBerendt ue Oliveira, bem como fazendo. Declarou levar de nossa

aos ciemãis 'parentes, "O Estado" terra lima eLerna lembran(:,a, fa

:qprc.'i'cnta 's'u:as ·cO:IIldolências. ·:cl1do uma exaltação ao P. S. cD. do

Prefuindo-o está

·entusiás
três imi

politicas

() VALE D(!) ITAJAl
Prgeurem na AgêB.,la WASHINGTON; 14 (UP) - Fa-

Progresso, leceu hoje no hospital naval Be-

l..IVRARJJI .'.} T,IVRARIA thesda Marylando, o senador John

'< �. T_-_)íJ-m .
Overton do partido democrata.

Falece um senador

(D'O dia, de Cw'ifiba).
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�t" Todos os domingos, com início às 10 horas r1'. nanhã, "MATINADAS COLEGIAIS" J .:.
.... sob o alto patrocínio do "CINE RITZ", '�CREDITO MúTUO _PRElDIAL�' e do Jornal "O. .!+ _

.:. ESTADO", para a escolha da ."MELHOR VOZ COLEGIAL e da "RAINHA DA CIDADE", .:.
� Serão oferecidos mais de Crlt 10.000,00 em prêmios aos co.ncurrentes dêsses extraor- �
y � y
� dináriosconcursos.' �

y ��

y +
� Para a "MELHOR VOZ COLEGIAL", os prêmios serão oS< seguintes: �

y y
�t'* 10 colocado: 1 Rádio Portátil, no valôr de Cr$ L250,00, gentil oferta da "A ELETRO· �t"
Y y

�i. TÉCNICA", e uma caderneta do "CRÉDITO MúTUO PREDIAL", com 10 anos pagos. �i.
.... 2° colocado: 1 cheque de Cr$ 500,00 (quínhentos cruzeiro!'), gentil oferta Ido "CINE ....
+ +
�i. RITZ e do Jornal "O ESTADO", e uma caderneta do "CRÉDITO MúTUO PREDIAL", com �i.
�:.. 5 anos pagos; e, finalmente, para. o .,"
y 6

1. 3° colocado: r lindíssimo Relógio de Pulso, no' valõr de c-s 300�oo, oferecido pela .;.
�," Relojoaria "DIAMANTE AZUL". e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO PREDIA;L", com 1•

..

' �
...� 1 ano pago. -.r....

. �? .)
�� +!.

�i. Para a "RAINHA DA CIDADE" os prêmios serão os seguintes: �i.
�.. la colocada: 1 Casaco de Nylon, com bolsa, no valôr de Cr$ 1.850,�o, oferta gentil da �:..
•� l�
�. "A MODELAR", e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO PREDIAL", com 10 anos pagos.

'l"
t� 2a colocada: 1 Corte de Lã, -no valor de Cr$ 1.000,00, ofel)ta, da "ALFAIATARIA �-:..
... ��

�. SILVA", (A tesoura Modêlo de Flotianópolis), e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO ..�s :

:! PREDIAL", com 5 anos pagos; e�para a :�:
I 3" colocada: 1 Corte de seda no valôr de Cr$ 300,00, gentil oterta da Casa "O PARAI· f

�I�.
zo-, e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO PREDIAL", com 1 ano pago. �i.

.

� ,. -.-_ .".,. " -A�.,. - ..,. 7' ......,... .". .- .". _.,_._ ...,. �t..
� ��

�:.. DUAS HORAS ALEGRES PARA OS COLEGIAIS DE FLORIANÓPO�I,S .!.
1·

. ..�

�t� Tela e Palco �i.
�..., ....

�t NA TELA: - JORNAL NACIONAL - COMÉDIAS DOS T�S PATETAS - DESE- .:.
... "T .....

.

�:...
NHOS COLORIDOS - SnORTS - ETC. . . ��

�t" NO PALCO: __l.APRESENTAÇÃO DE "JAIR E SEU REGIONAL", "OSMARINA MAN- �i..
Y. V
� GUILHOT" . �
9 � �
.:. ANIMAçÃO DE '�ZECA TAU" -; . j.. ��

��. .

LOCUTOR: - DAKIR N. POLYDORO. ..�.
9 �
�i·

. "'.·.-...:r'.__.........•.....•.......•............•...........·._.....w.,.................,_..-..·.·... ......��__,......-.........,.. �i.
Y V
� Os colegiais que quízerem tomarpãrte nas MATINADAS do -"CINE RITZ" poderão �
�... É Ú

�...
� ínscrever-ss, no "CR DITO M TUO PREDIAL", na Rua Visconde de Ouro Preto n? 13 e na �

:�: "COLCHO:A.RIA MODERNA", à Rua F'ernando Machado.
'

-'_:�:
�i· .

Os votos para a eleição da "RAINHA DA CIDADE" serão distribuidos nas MATINA- �i·
�:." DAS e nas SESSÕEB DAS MOÇAS DO "CINE RITZ"; aos associados do "CRÉDITO MÚ- �t"
�:.. TUO PREDIAL", quando efetuarem ° pagamento de suas. mensalidades e será publicado �t"
�:.. diàriamente, um voto nos jornais desta Capital, ou sejam, no "O ESTADO". .t"
Y Y
Y i Y
�� ��

� .�
� �
� Á
� Á
L .

L
,e� +:..:..:..:+!:�:�:�:..:..:..:..:..:..:..:;.:;.:..:..:++:.;(.-.:..:+?:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..-:..:..:..:..!++:..:..:..:..:..:��:�:�:�:�:�:..:.+!.
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o RSTADO·· �âbado 15 de Maio _ '.48 5

CLUBE
PROGRAMA PARA O MtS DE MAIO

DIA 15, SOIRÉE. DIA 23,DOMINGUEIRA. DIA 29� SÁBADO, SOIRÉE. AS DOMINGUEIRAS l.

SOIRÉES TEHÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

�DO ZE DE

o aumento para' os
comerciários

Rio, 13 (A. N.) - Preparam os

patrões a resposta do apêlo do ti

tular da pasta do Trabalho sôbre

o pedido de' aumento de salários.

feito pelos empregados do oComér-1
-cio. IReunidos os presidentes dos

'sindicatos patronais, solicitaram

-dez dias para estudar a questão e

. .então oferecer solução definitiva

.que atenda aos interêsses das
.duas classes. Na próxima segunda
:feiI'a deverão comparecer .incorpo
rrados ao gabinete do Senhor Mor

-van de Figueiredo e ali farão en

;trega da resolução.
... • .. ... 10 •• lO ,. ...... ,. • ,. • ,. .. ,. ,. ••••

I LENHA
Peça pelo te/�/on8 719

Pronta entrega

Qualidade super icr

SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

•• .. • .. .. .. •• • lO .

lIá IDterpreta�ão
de ·Molotov

---Q-- -

Washington, t3
. (U. P.)�

'�ntes autorizadas d.ecla.ra� qUI
:a nata do embaixador Bedeu �1111-

th . ao govêrno russo, interpreta
da por Molotov como proposta de

megociações, tinha um fim muito

.díf'erente. Visava ela faze,' a. di

ferença entre 'a politica oficial

norte-ameríoanà, e muitos díscur

ssos pronunciados ultimamente

nos Estados. Unidos. Com efeito,

.os. meios governistas estão cada

vez mais preocupados com o his

terismo dos discursos bedelistas

zaqui pronunciados, e queriam in

-dicar ao Kremlin que o govêrno
mão cornparttlha essa atitude.

. .

. .. . ..

JEEPS NOVOS
tipo, t948-civil

ofereço dois para pronta entrega
D() Rio de Janeiro, com c�ota,
pneu sobrssalente e ferrameptas
preço único Or$ 62,000,00, cada.

Cartas ou telegramas para Caixa

Postal n, 328, Florianópolis, ou

;pessoalmente nesta redação.

A'luga,-se
'Uma casa sita á rua Germano

'Wendhausen.
Informações nesta Redação.

ti «Almirante
Sal.danba»
Rio, 13 (A.N.) - Informa-se que

-o navio escola .Almirante Salda

nha", que acaba de ohegar de sua

última viagem de instrução pelos
-priricipais portos do mundo, apres-
ta-se afim de reencetar nONO cru

zeíro com o restante da turma de

guardas-marinha de 1947. Já está

.sendo elaborada a nova rota do
_.,.

"Almirante Saldanha", Inão estando

.entretanto marcada a data de sua

saída do Rio. Esta será a décima

viagem de instrução do navio es

cola da nossa Marinha de Guerra

nos "'eus quatorze anos ele servi

-ço.

I

"
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I,
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"
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AGOSTO

..

---J

: "\1:

: ,',

....

ENVIOS paro todo o Brasil de
compros acima de Cr$ 200,00

. REEMBÓLSO POSTAL - Remetemos Ta-
lheres avulsos, Faqueiros até 48 p. e

Baterias Alumínio sem tripé, substituido
por outra peça de igual valor. Para des- ....._..1IIl:h...
peso de embalagem e despacho cobra
mos 10% sobre o valor da compra de
alumínio e para talheres 5%. Frete a

pagar no destino. COBRANÇA P. 8ANCO,
só com ordem do pagamento. .

Correspondêncio ao OPTO. DO INTERIOR
Av. Erasmo Braga, 277 -13.° ando Sos. 1302

RIO DE JANEIRO.

DEPÓSITOS MANP.!,3O L cr$ •050
..

.. «.10 13'",
I, 320" lO ...0

" 5'20 I... )9,oa
7'00 lO.. 22.00

ti
.. 9:00 ;... 28.so

u:
.. J 2 oo�.. II 35,00

Jogo co", 6 tomo,,,,'
. li "* �.oo

Decoradora. pora �:.... lO J25,00
DEPcislroS "tÉ OI.... '7.00

..

• 1rE':- t. cr$ 20,00
"

"" 2 lO lO 2900
,_ ... .

H
"''' 5" .. 46,00

TA8OtEIROS .. .. 60 00
i2 cm ' .. _�'$ 19:00
..,.
". •• lO 24.00
: .. ·'0 lO 32,00 i"

'EJIo:'A��E�ROS PIlATA WOI.Ff:
.

"" tifO) 130 P. cr$ 3 OIV>00fi
II 130 """',

"
� 130"" 4.100.00

fAQUEIROS AÇO ,Nó II . 4.300,00
COIIt ••tojo

:)C. WOtFF
4S PeÇas cr$ 538 00

Se", e"ojo "

S'.. 735'00 cr� 41800'"54 ,'"
,

101" 810.00" " ,535,00
102" II .

1.245.OQ ," 610,00

FÁQÚt"tÓ·SI·!�Ó��!' ;� J:'�&:
Com estojo

ox HERCUl�$
� Peças cr$ 670,00

Se", alfojo
. 54 860,00 <:r$ 550.00
101" 1,059,00 ,,660.00 t"

J04" 1.610,00 ,,859.00
130" 1.730,00 " 1.360,00

" 2.060,00 ." 1.480.00
E tOdas Os p

" 1.760,00
. eços avulso �

•

Talheres 'lnox, Wolff - 18 Peças
mesa cr$ 210,00; 51 mesa cr$ 190,00
Tolheres ínox. Hercules 7" 18 P�as

. mesa cr$ 270,00; si mesa cr$ 255,00

.���
URUGUAIANA, 89

=

ESTÚDIO R. RUGGIERO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"
•

----------------------�=�---------_ .. _-"._.. ,,_ ... _. .._ .......p., <' ........ , .•• _�
'.

'\

Cresce .

o
.

emusíesme. pelo lnler
muni:ipal' de amanhã

Palmeiras e FJgueirense prometem um jo�o,
t Cresce cada vez mais o entusias- h' .'

d
· mente em Blumenau, porlanto no

mo reinante nos mieos futebolis- C eln e aIra IIVOS próprio red uto do antagonista, Ve-
",_......._....__......._..... ._.......- ........_...._.........._._.-.-.._.'..--__...,..,...............-_...._.__ .... _.

ticos da capital pela realização do
.

remos em ação amanhã, def'enden-.técnicas diante do públtco esporti-
encontro Eigu eirense "versus" , d

.

tI' d cam
voo A defesa do Figueirense que se o a jaque a a vi-negra o -

Palmeiras, lJj;;.r·'ado· para amanhã
alerte, porque o 'ex-atacante do peão de ld, elementos os mais des-

no "sladium" d .. rua Bocaíuva. t ad Ga t- Lu izinhoBotaí'ogn é capaz de grandes ac os como' s ao, . I ,

Mais uma vez o quadro vice- proesas. Com Teixeirinha virão Jair, Minela, Nicolau, Mafra, Isaias,
-camepão estadual do Palmeiras Meireles, Sadinha, Aené, Pache- Laura, Teixeira, Augusto, Marco e

iterá a honra de visitar a nossa ca- quínho, Antoninho, Moacir, Au- Moraci.
•

pítal. Trata-se como se sabe de gusto, Vale do- Itajai, que constí- Prelimynarmente teremos o en- ODEON - Hoje às 5 e 7
..
30 horas RlTZ - Hoje às 4,30 e 7,30 horas

um ótimo esquadrão, ainda mais I:uem o forte conjunto do Palmei- contra semi-final do Torneio Olim- Sessões Elegantse - Programa Colosso

se mencionarmos o nome de Tei- raso pico Operár io, que reunirá no gra, - Um romance encantador . que 1° - Os anjos da cara suja em:

xeírínha, craque de grandes qua- O Figueirense, tem agora um mado os quadros representativos do jamais será esquecido: !"DOCAS DE NEW YORK"

Iidades e renome no "soccer" na- "team" potentissirno, hajam visto pul América e Inca, que apontará HAL WALLIS 2°'--,- Anita Louise e Pat O'Moore

eíonal que ,é a figura máxima do as suas ultimas vitórias e o em-' o adversário do Imprensa Oficial - o produtor de "O Tempo Não - em:

"team" blumenauense. Teixeirinha pat ede quatro Lentos ver-ificado no prélio decisivo. Não percam a Apaga", "Mulher Exótica", "Casa- "BULDOG DRUMOND, DETETIVE'"

terá ocasião de mais uma vez de- frente ao seu adversário de ama-I empolgante tarde íutebolístíca de blanca" e "Um Amôr em Cada Vi. No .prog. - Compl. Nacional.

znonstr-ar suas reais possibilidades nhã, na peleja, efetuada recente- amanhã.
,

da", apresenta agora a mais dra- Censura: Até 10 anos.

mática de suas produções: Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
A ESPERANÇA NÃO MORRE .. .. . .. ..

OS PAULISTAS DERROTARAM VENCEU A FAC. DE CI�NCIAS
EM PRÉLIO REVANCHE O "FIVE" ECONÔMICAS \ .

DO UBIRATAN Em novo prélio de basquete rea-
Cumpfindo seu segundo compro-

. ' misso em nos,sa capital, o conjunto
Belenense Basquete Clúte,. for- lizado, ante-ontem it -noíte, na C9:IÍ- .

paulista de 'basquete, enfrerüou sá
mado por jogadores paulistas, en- cha do Lira T. 'C" visto que o jogo bado último, na quadra do Lira
cerrou segunda-feira a sua tempo- anterior foi anulado, a equipe da

'I'enis Clube, o forte "five" do Clube
zada nesta Capital, derrotando em Faculdade de Ciências Econômicas

Doze. A lutá teve um transcurso in-
prélío revanche o forte quinteto abateu a da Faculdade de Farrná-

teírarnente favorável ao quadro
<lo Ubiratan por 24 x 18·-e coníír- cía-Odontología pela expressiva visitante, terminando com a conta.
mando a sua vitória de estréia. : contagem de 22 x 13.'

gem de 35 x 25, pró paulistas,
As exibições do B. B, C. foràm,' HOJE O PRÉLIO DE FUTEBOL

- Incríveis aventuras de um

pode-se afirmar, bôas, embora o CAMPEÃO OLLMtPLGO OP;EHARIO "toureiro" 'improvisado.
(tuadro esteja muito longe de igua-; Daudo prosseguimento ao Tor-. DE BASQUETE ,o SUL AMIERICA. - II -

lar-se ao famoso ;'cinco" do Bota- neio" será realizado, hoje, com iní- Na noite do ultimo domingo, na OLGA SAN JUAN - e :._ BANDO

fogo de Futebol ,e Regatas que' no� cio às 15,30 horas, no estádio da F. quadra do Lira Tenis .Clube, foi DA LUA no nl,!sical em "Technico.

'Visitou em março último. i C. D., o prélio único. de futebol en- efetuada '3 peleja de basquetebol Ior":

O B. B. C. realizou quatro .iog'os tre as poderosas falanges das Facul- decisiva dos jogos Olimpicos Ope- TICO-TICO NO FUBÁ

em nossa Capital, perdendo ape-
i dades de Direito e de Ciências, Feo- rários, tendo o quinteto do Sul A- (Bombalera)

nas frente ao selecionado classista 1 nômicas, cujos quadros deverão pe- mérica vencid,o '() "five" do Hoepcke - III -

aocal. Os cestobolistas catarinruses leiar assim formados:, por 16 x 19, ·sagrando-se campeão Continuação <lo movimentado se-

portaram-se com indomável bra�u- 1 DIREITO: Fulvio, Hamilton e Hé- do referido torneio. O quadro cam- riado:

l'a diante da poderosa falange dos' lio M�lton; Dalmo,. Boos e Tales; peão jogou assim formado:' Edgar, O GRANDE GUERREIRO

bandeirantes,' tanto que as vitórias CaldeIra, Nelson, Jaunor, Duduca e Moritz, J'oeI, Medinho e Moacir. com:,

. Renato - - '_ George BRENT - RIN-TIN-TIN
:por estes obtidas foram hem difí-,· •

PROVAS DE ATLETISMO e Frankie DARRO.
'ceis. ..'

'

C, ECONÓMIC�S: Teodócio, Bus ..

RIO,12 (A. N. - Em. prossegui- 60 70 E
.

'd'
Par'u a "':"der'">.a-o Atlét'I'ca Cata- si e Tamoio; Erasmo, Machowiskv e piSO lOS.

.r", ..... A

ld B k menta às provas ,p,liminatóri.as que � IV �

rinense, a temporada dos paulista'3 e qsbô�, Carlos, Albi, A o, er fi
vêm. sendo levadas a efeito. pélo

constituiu um grande triunfo. A I � Sa,ulsmho. , Exéreito, visando selecionar os ele
.F. C. A. C. lutou contra toda sorte, O BAMÉR;CIO .cAl..l\1rPEkO GLAS- mentos militares que in:fegr'urão
.de dificuldades, tudo no interêsse SISTA DE VOLEIBOL a representação brasileira destina-
<le favor,eceI' o público esportista ,Como partida preliminal' do da a participai' das Olimpíadas dE'
.com jogos de grande envergadura; encontro entre o quadro paulista e Londres" realizou-se, ontem, de

Na luta segunda-feira realizada o Clu:be noze, defrontaram-se sába- manhã, no qu-artel ,dos-Dr-ag-õe-s da
I() Ubiratan resistiu muito bem,! doultimo, na quadra do, Lira Tenis Independência, uma �ova revista

..d,ia'ute da maior classe d� quadro I Cl\lb�, os sextetos, �o Bamércio. e de mostra, da qual partiCipaI' vá- Nac. Imp. Filmes.
i}ivres, sendo 9 pelos paulIstas e 3, do Hoepcke, deCldmdo o torneiO rios oficiais. A importante demons- Preços: - Cr$ 3,00 (único).
l)aulista. Foram perdidos 12 lances I classista de voleibo,l. Venceu ° Ba-

tração contou com a presença do "Imp. 10' (DEZ) anos",

(:,'ryelos locais. / nl�rcio por 2x,O, formando com � Pl'esidente da República, Ministro ". . ..

Os' quadros estavam assim cons- seguinte equipe: ,Carreirão, Mako- da Guerra, Prefeito do D.istrilo Fe- ODEON - Hoje às 2 horas

,tituidos: wieski Ar.i, Murilo, Bridon e· Zal-
deral, todos os generais presentes última e Definitiva Exibição

Paulistas - Luizinho (4), Re- miro
nesta. Capital e grande número de

- O maior filme Nacional de to-

;mo (1), Buano I (11), Valuci (6) oficiais, inclusive alguns adidos dos os tempos!
,(1 Scarpelli (2). vice-campeão de voleibol do Tor- militares. O ÉBRIO

Ubiratan - Vadico (4), Edí (2), neio Municipal, Venceu o Ubiratan
,:Érico (6), Aldo, Hélio Nazareno por 2 x 1 (9 x 15,15 x 10 e, 15 x7).
,(6) e Marcos.

6

e
Direção de PEDRO PAÚLO MACHADO

Remadores Uduchos' correrão em aguas catarinenses
G Biacbuelo conVidou o C. N.' União, de Porto Alegre,· 'para

, ..

3 soa regata de, 11 de junho .

A onze de Junho proxirno o clube
.

cho de out-rígger ii 4 remos, tendo

náutico Bíachuelo comemorará o denominado Barão do -Amazonas e I para isso enviado convite ao Gl!ê-
seu 33° ani,versário., patrocinado pelo 50 Distrito Naval. I mio Náutico União, da capital rio-
Festejando a gloriosa data, o va- Para maior realce da sua festa I grandense, como retríbuição ás gen-

ílor�so. grêmio' da Rita Mári� realí- náutica, o Riachu�lo fará apresen- .,1 tilezas que, êsse valo'r?so clube
zara uma grande regata Interna, tor-se em nossa raia, pela prírneí- prestou á nossa guarnição de 2 C.

na qual hav�:á _

um'. il,�r.e.o aber�o ra. vez n::l;, história do re:n-o catari-, p:, por ocasião da regata inter:la
aos seus CO-lI maos do sul do pais, -.: nense, um possante conjunto gau- cíonal,

PAULISTAS X ,CLUBE DOZE

o FrIGUEtI,RE,NSE VENCtEU EM
BiRUSQUE

A equipe de profissiünais do Fi-
As duas equipes jogaram assim

José- Buano, técnico do quadro formadas: gueirense, que vem realizando ex-visitante '8 Gumercindo Tolomiotli Ubiratarr - Vadico, Érico, Na- '

plêndidas perfomances êste- ano-
bar, :ç;df, Waldir e �íldo.

.

I
exclll',sionou doming-,p ultimo á ci�

Barriga Verde - Chocolate, 'Vi!- da,de de Brus,que, onde enfrentou e

san, Samy, Aldo, Gallui' e Elias. venceu o fo1't,e conjunto do ,Carlos
Juizes: Francisco Màrtins (> fienaux, peja aperlada contagem de

Gumercindo ToliomioUi. 2x1.

serviram como Juizes.
A partida preliminar foi disp'u

tada ,entl'e Ubiratan e Barriga
Verde, respectivamente' campeão e

yice-campeão de volei do Torneio

r
1- * * *

Telefone para a Impressora Gre iaú Lt âe . (telefone
manual 767), e o no�s.o, agente o> procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serviço· Es'mered . En tre!JéJl
imediata Preços' sem corre- rrencie

-e-

ROXY - Hoje .às 4,30 horas

1° - -Faye Emerson e JlIU�

Bishop - em:
'

"MULHER GANGSTER"
24> lOS anjos ,da cara suja - p.m:

"DOCAS DE NEW YORK"
3° - Início do espetacular seria

do:
VITOR JORY e VEDA ANN BORG

- em:

"A SOMBRA DO

com:

SILVIA SIDNEY
ROBERT YOUNG

apresentando a nova dupla:
,�NN RICHARDS e DOUGLAS DIK.

- Que estranha fôrça arrancava

aquêle homem dos lábios da SU8

espôsa , .. para jogá-lo nos braços
de outra muiher?
- Não mais posso pedir para rme

você me espere, você já esperou

tôda a sua vida! ...
EMOCIONANTE! - SUBLIME!
No Programa:

1) - Notícias da Semana - Nac. ROXY - Hoje às 7,30 horas

lmp. Ftlmes.r- 1° - Sidney Greenstreet � Petee '

2) - Fax Airplan News .30 x 3,� Lorre e Joan Lorr-ing - em;

-'- Atualidades. "JUSTI'ÇA TARDIA"

Preços: - Cr$ 6,00 e 3,00. 2° Os anjos da cara suja - em:

"LIVRE" - Creanças maiores <I(� "DOCAS DE NEW YORK"

5 anos .poderâo entrarma sessão rle- 3° - Início do espetacular-sería-
5 horas. do s

VITOR JORY e VEDA ANN BORG

TERROR
Censura: Até 10 anos.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.

Suspensas todas as entradas
favor.

de
- em:

"A SOMBRA DO TERROR"
No prog. Compl, Nacional.

Preço: Cr$ 4,Qo .

Censura : -AuL14 .anos. ,

.Estudantes sem caderneta não go
zarão do respectivo abatimento.
... ". . . . . ". �..... . .

iMPERIAL __: 'Huje ás,4;30-e 7,30" s.

•..
- Prográrna Espetacular - ..

I .......................... - .

- A maior fábrica de gargalha- 'ord 40, de JOIO
·-Vende·se- eom rádio. f.rclete.
para neblina, ventiladar, �sto
Camento oe couro, -cor, preta. 4
portas, tudo em perfeito esta
do. Prêço rasoáv-el.
Tratar: HOTEL LA PORTA.

Apartameato 210

das! .'

TOURADA MALUCA
Rir!. .. Rir!... Rir!. ..

Encerador
Leo-ne,l B. da Silva, com p6�

feito conhecimento da pr(}fissão,.
oferece os seus serviços.

, QU:�Que� i,nfOI'!ll.çõt'!l CO� o ,

�r. 'LUCLO iDomnl{}{)s,de.;Caroo- ,

lho.

TELEFONE 751.
•

�
" •••••• 10 .

Continuação' do . mais misterioso

f'dos seriados: •

SEGREDO DA' ILHA MISTERIOSA .

Um b8r.c�. Ver e trbtar
.

. firma RelD18ch S/A
com:

R J
-

p. 44
.Richard BALEY.

. U8 oao t11OO.

na

13° e 140 Episódios_
-]!l·o -P-regr,ama: - ,e

1) - A Marcha da Vida nO 30 -

(I "Colp!!'i.� Barrig's-Verde'"
pstil ,..0 .. "tl'111il () o SPll mnjesto
so prédio e necessita de 8uà
valiosa colaboraçã�

com:

Vicente CELESTINO.

'8nelna Ce1este
(Eletro Técnica Mecanográfica)

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

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, ca:I

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

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
'Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Or.çamentos sem compromisso.

Dirigido por
GILDA DE ABREU

No Programa:
1) - NpJfe-Sul - Nac. Imp. Fil-

,�,
mes. ..
, Preço: ;t, Cr$ 3,00 (único).
Geral 7'" 2.00.
"LIVRE"- � Creanças maiores de

5 ano's poderão entrar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.) ''''�AOI) "':'fáDado ,S a. Maio a. '9.8
- l'

PROGRAMA PARA O �S DE MAIO •• DIA 16 (DOMINGO),"COCKTAIL" DANSANTE COM INICIO ÀS 9 HORAS; DIA

2,2 (SÁBADO), "SOIlttE" COM INICIO ÀS 21 HORAS; DIA 30 (DOMINGO), "SOIlttE MIGNON" ÀS 20 HORAS.

S"'l'lt. - Praga IS d. R,", 23.
lo. ClDdo••

..... (.)
I

R_ld. - Rua TiJ'adent•• 47. f
.

- •••••••••••••••••

�
••••••••• • ••••••••••••••• • • ••••••••• •

-,' FONE -- 1468
.

.11 ..., .. CerIe •••••••••••••�.....................................
-...-----------

.... .. Pal (mil) -"'···· •• t.·· · I que� tã D e.otrp, Mi-

.... . , _ DaS e Espirito Sa�tfl
IUo, 13 (A. j�,) - o Ministro da

Justiça, Adroaldo Mesquita da
Wadecertulu.. te:::: ......... ltOtleIM .. F .JI.11IIq. Costa, está agindo como mediador
,-ntne • MttJ-u. ..�� .... ''''a.......... na questão de limites entre Minas

e Espír-ito Sa.nto. Segundo se in

forma, o titular daquela pasta no

sentido de alcançar a solução sa

tisfatória para ambos os Iitigí
antes, apelou para os governadores
Milton Campos é Carlos Limden

berg, convidando-os a uma conre
rência nesta capital. Os governa
dores acederam ao convite e a

conferência ainda não se realizou •

por motivos de ordem pessoal,
que retém o SI': Milton Campos em

. Belo Horizonte.

c;a�s�!..o.S��at!? �2.!�t��.I·.,.... uNuxO •� • lI08a ...... .... .............
..... __ 0....................... ,

,_ ••..••••.._•.•••••••••••••••••••••• _ •.•..••.•..••••••.•••••.••. 1
. I

_ a.tI \
� ••••••••••• � ••• :••••• .;I••••••••••••_ ••••••••••••••• !'

1

.......... oo _ _ .

Dr. Polydoro S. Thiago Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e
. Crianças

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

,

- Tratamento da Tuberculose

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto Do 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
Edifício L A. P, da Estiva)

Telefone M_ 8:,4

lIidico do Hospital de Caridade de
Florianópolis

Assistente da Maternidade
CLINICA M�DlCA. - DISTUR
DIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

çialmente do coração
DoenÇas da tiroide e demais glândUla.

internas
NltUROTERAPIA - ELECTRo,.
CARMOGRAFIA - METABOLIS

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ,.

18 horas
Aten.re chamados a qualquer hora;

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Viior Meireles. 18,

Fone. 702
Residência: Avenida Trompowski, 62.

Fone .760

Pulmonar

Radiologia Clínica =(Raios X) -

Eletrocardiografia - Ondas Curtas
lndutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta ;_ Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliv�ira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás' fi
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

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

Dr. Newtón D'Avila
Operações - Vias Írrinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anua e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

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

Dr. Mário Wendhausell
Cllnica 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. 4-, SANTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Mediciria da Universidade

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

Federal
Ex-interna dr Hospital P�..'quiá
trico e Mauicõmio Judiciario

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de lIll
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70_
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208_

. Residência 1.305,

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi
de, rins, próstata, bexiga, útero,

mrários e trompas. Varicocele, hidro
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 Iltnior, 170;
Telef. M. 764 ,

.-'_, _'-;.

Dr. M� S. Cavalcanti
C1iníca exclusivamente de criança.'

Rua Saldanha Marinho, 10 .

Telefone M. 732

Dr. Paulo Foata
. Clínico '" operador

CODsultório� Rua Vítor MeiRlet!. 26.
Telefone: 1.405

Consultas das !.O ás 12 e das 14 ,.
1S hrs. Residência: Rua Blumenau,

22, - Telefone: 1.620

TINTURARIA CRUZElRO
Tir8dent� 44

LAVA. P. TINGE BOUPAS
Reforma chepeo-

Proflsstonal- competente � Serriç,O rapldo e, ga�antido
BJOM NEGOCIíO

para quem possue, de Çr$ }O.ooo.,OO até ,Cr$ UJOJOOQ;QO renda
certa de 10'/. ao ano com �ecebimento de furos men·saz"'8.

Informações nesta l!edaçlio. .'
.------ -- -- -------- ---- -

Guia do·
Publica reJaçã.o dos comerciantes e industriais com seus ende

recoso
'Cada .guia é vend1do a'COimpanhado de um mapa'r{)doviário do

:Paraná e Santa Ca.tarina.
Redação: ·Rua P·rudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

O... CLIlRNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e oi"1

Con.titulçiio de Sooledad..
NATU�ALIZAcÕE9
Tituloa Deolarat6rio.

- Costuretre
Moça sabendo cortar ofere

ce seus serv iços para costu
rar nas reeidenciae,

Cartas parâ Irene Maria
Fereire aos cuidados de Os
mar Meira, .Rua Laies

VENDE-SE
Uma o tima propriedade

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

do na Fermecie Pilar ou em

Cambirela com Raul Sell.

Ataques da impren
sa fossa
Berlim, 13 (U. P.) - A Impren

sa Oficial da Russia, assim como os

jornais comunistas e quasi todos
os órgãos ocidentais abstiveram
se comentar a troca de notas entre
os Estados Unidos e a 'união 80-
víétíea, Um órgão do exercito sovié
tico reiniciou, contudo, os ataques
con tra o imperialismo norte-ame
ricano. Êsse órgão publicou longos
artigos e a.firmou que Paul Hof

f'mann; diretor do plano Mars

hall, é "agressivo representante
do imperialismo americano".

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

APARELHOS CINI!A
TOGRAFIC08

Temos para demenetraçõ•• '3pa
,elhos poro cin.m-a -de 1'6mm por
tatU. .35mm portottI, .emi-porto
til e 35mm pellado (fixo) vindo. dI
retamente da fábrica- Infol'lnacôe8
Rua General Bibnooul't N. 67
Florianópoli•.

TINTURARIA,
Só a "CRUZEIRO" Tira

dentes, fi
Profissional Competente

.....
,
..... '. .... ...... . ....

Má_Quinas para
as rodovias
Goiânia, 13 (A. N.) - Oh�ga-

·ram á colonia São Patricio 72 via

turas, que constituem o grande
comboio rodoviário vinoo do Rio.

E!,_sa's _máquinas serão empregadas
na abertura da estrada que ligará
Anápolis a Belém do iPará.

-e
..

. .
�

.

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

.�

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com

bater as irregularidades das funçõés pe

riódicas das senhoras. :É calmante e re- •

guIador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua com-- •

provada eficácia, é muito receitada. Deve

ser usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se em •

toda parte. ('87297) :
.

.'

............................................. ,.. .

roMPAN�� li)
� ACCIDENTES DO

s e e e SOCIA\.!

PORTO ALEGRE
_ =

RUA VOLONTÁRIOS DA PÁTRIA N,o 6S • 1.° ANDAft

cAIXA POSTAL, 683 _ TELEFONE 6640 - TELEGRAMAs.: .I'ROTECTORA.

Agencia Geral para 8ta. ,CatariQ8-
, Rua Felipe Schmidl, 22 Sob. .

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

Praia ClubeCoqueiros
ASSEMBLÉIA GERAL .(

Ficam 'pelo presente notificados os associados deste Clube, que

no dia 22 do corrente mês, ,realizar-se-á em sua séde social, em Co

queiros, ás 16 horas, uma reunião de Assembléia Geral para eleição
dos membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes para o perío
do de 1948/1950. Não havendo numero legal para o funcionamentc da

sessão haverá uma 2a convocação para meia hora após, quando deli

berará com qualquer numero de quot.istas presentes (atr. 35 dos Es-·

tatutos) .

Florianópolis, 10de maio de 1948.
A DIRETORIA

---_
-.:. _._._--_._._ _-------_ _--_._ _._-_.__._-

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 Pais.

PERMANENCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONAI!..IDADE -

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó-

RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE

MOTORISTA
-O-

,.

l·
I.

A Assistência e informações sôbre processos ja encami
nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de-

Janeiro - silo Paulo Pôrto Alegre Florianópolis
Curitiba.

-{}-
- Consulta e informações sem compromisso.
- A única, no Estado, organizada e especializada no-

assunto.

i
r

-0-

ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23
sala 4.

10 ,andar'
L

,

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

1409'

-

DATI LOGRA FIA
Correspondencla
Comerdal

Confere
Diploma'

METODO:
Moderno e Eficienlfl

DIREÇlo:
.Amélia M Pigozzl

RUA -ALVARO DE CARVALHO, 65

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHEGA'RA HOJE A ESTA CAPITAL, SEGUINDO À TARDE PARA IMBITUBA�,
$� EXA. O SR. CLOVIS PESTANA, ILUSTRE 1VI1�ISTRO DA VIAÇÃO.

Hoje no passado n scritora Olaey de
'- .

';4:1rdrade r tlJu,�ira
RIO, 11 (A. N.) - Um despacho A, data de hoje recorda-nos que: Conforme tivemos iá oport

.

h I d 1'0' _
• UUl_ ,

procedente de La Paz, noticia que em 1635, 05 o an ezes dane de noticiar, acho-se entre nÓi!
o prestdeute Henrique Hortozog, rarn surpreendídos no Arraial do desde há dias, a brilhante pemado:
da Bolívia- e o general Eurico Gas- Bom Jesus por uma sortida diri- ra patricia, Da. Glacy de Andrade
par Dutra, presidente do Brasil, te- gida por João Areias de Macedo, Figueira.
rão um encontro na fronteira en- que lhes tomou uma trincheira; Ante-ontem a distinta colega de-

- em 16�5, na Varzea do Capí- .

f
.

tre M dois países, em fins de ju- imprensa -01 recebida por S. Exa.,.barihe; os dois Chefes da Insur ,

nho próximo. A fonte informante o Sr. Governador. do Estado, quC'
,

t
' .

1 reição Pernambucana con tra os lhe possihilitou visitas a'sobras. de-__acrescenta que essa en reVlS a se - <i"
, .

da i
-

d holandeses, João Fernandes Viei- assistência social mantidas pelo po__dará por ocasião a inauguraçao e -

ra e Antônio Cavalcanti assinaram der' pu'blico, e que se ·prp.sta'm pernovo trecho de cento e .quarenta diplomas conferindo postos mili- feitamente à 'finalidade da excursa-'�quilômetros da ferrovia Brasil-Bo-
tares:

'-'"

lívia, entre Roloré e São José.
_

_ em 1653, faleceu o primeiro
íe Da. Glacy.

- OR;DEJM DO DIA _. =
_ Amanhã, por via aérea, e acom_

::-.ia ordem-da-dia foram apro., U,ome-·-n"-ag"··em ao
titular como Principe do Brasrt, panhada de sua gentil secretârín,

vadas as contas do sr. Prefeito que foi D. Teodósio; senhorinha Elza Guarino, a ilustra.
Municipal, referentes aos mêses Comte. nabo' 'j - em 1793; faleceu no Rio de da esc:"!tora viajará para a Capital:'
de fevereiro c março, na conror; J

.

it M I d .....ucIt1.
.. migos e admiradores do sr, a.n,eIro 0,. composi ar j anoe a, "'-' •

midade dos pareceres da Comissão "�

S I R
eapítão-de.dragata Alvaro Pereira I va osa:

, ,_de Finanças. Em ia discussão a

I
1817 t Itdo Cabo, decidiram homenageá-lo

- em , ,ravou-s.e o u imo

p'Casa aprovou projeto de, lei do, '

c mh t I ri bl d
com um jantar, no próximo dia o, lua e entre repu Icanos. e / -

Executivo Municipal que dispõe P h t I I t19 á 19 horas no Clube Doze de ernam uco e - ropas ega IS as
sôbre taxas, custas judiciárias e

A:' LS' do Imérío, junto ao Trapiche do Or A u'SU!to dfl Paula
emolumentos. gQS o.

1
. .

M
' D- •

d H
.

J dMotivam es�a homenagem a pojuea, no RIO 1 arepe, sendo os ir e t ôr o ospite e
A seguir, <foi à sessão suspensa e d 'i I)

. C íd dlransférência do Comandante Ca- ernocra as , ommgos Mar-tins e 8TT a e
outra convocada para o dia seguin- Francisco de Paula Cavalcanti de Con-sqltas às 11 horas e das
t t f' bo, chamade a outro posto, na

Ie, sex a- eira.

Marinha, e os assinalados serviços Albuquerque, derrotados; r

,3
às ·5. - Rua Visconde Ouro-

O· t' b m t que prestou ao nosso Estado, em
- em 1818, Bento Manoel Ri- Preto. 2

Ire or-80 S I U O diversos sectores.
be1J'O derrotou as tropas do Cé!. Continua operando no

Gregorio Aguiar e Tle. Cél, Faus, Hospital
d E I d t· I As lisl as de adesão a êsse jantar
a ' n O� ria acham-se na redação, de "A Gaze- tino 'I'njera ; Por rr o t ivo de doença não-,

O dr. Antônio Pereira Gutierrez ta" de <'O Estado e no Restaurau-
- em 1860, começaram os tra, afend� chamados,.

te do Clube Doze. .
halhos da via ferrea Santos-Jun
díaí, que vieram a ser inaugurados
neste mesmo dia de 1·869.

Encontro pre
�jdencial"

_______ .' __ , o

Florlilnófjolb, 15 de M&lIO de 1946

Na ·Câmara
Justilicaçã,o da bancada udenista. - Homenagem ào '0

Eatadot.--Aprovadas as contas do Prefeito.--Ordem do dia

Com a presença de 1381'S. verea

dores, J sr. Batísta Pereira deu
inicio aos trabalhos, ante-ontem,
ás 20 horas, determinando a leitu
ra -da ata, que foi 'aprovada e do

exnedíen te-do-dia.

--JUSTIFICAÇÃO
O sr. Gercino SiIY3, Iidcr da mi-

I noria pediu a palavra para decla
rar haver incorrido em lapso,
na última sessão, por lhe ler pa
recido que o sr. Osvaldo Macha

lia, ao saudar o sr. deputado An
tônio Díb Mussi, o f'izéra em nome

de tõda a Câmara. Declarou, fi

nalmente, que a sua bancada apoia
va as homenagens ao ilustre depu
tado á Assembléia Lcgislatrva, o

que se queria constasse da ata. I)

sr. João Bonnassís, lider pessed is

ta, com a palavra, ressaltou o belo

gesto da bancada udenista ao fa

zer, pelo seu .Iíder, aquela decla

ração, terminando por propor

grande homenagem á memória

dos que batalharam pela libertação
dos escravos, cuja data se comemo

rava.

O sr. 'Roberto da Luz Gosta, em

seguida, propôs voto de regosijo
pela passagem do dia de N, 8. de

Fátima, padroei,ra do Estreito.

euvíou-nos gentil comunicação de
haver, a 1 i do corrente, assumido
o exercício do cargo de Diretor
substituto da Escola Industrial de

Florianópolis, para o qual fora:
nomeado pelo sr, Presidente' da

Republica, por ato do mês passa
d-o.

FesUvidade dO DIVIDO
Espiri to Santo

Com enorme afluência de fieis

realizam-se tõdas as noites, às

18,30 horas, na Capela do Asilo de

órfãs "Cão Vicente de Paulo", as

l.radicionais novenas em bonra do

Divino Espírito Santo, cujas fes

tas do· Orag'o terão lugar dorning'o
próximo.
As solenidades festivas realizaJ;'

se-ão na referida Capela, e consta

rão de comunhãq gera} dos mem

bros da Irmandade e suas e·xmaS.

famílias, às primeiras horas da

manbã de domingo. As oito horas
terá log'ar a missa festiva, com a

presença de sua EJicia. reverencÍis
sima, don Joagu(m Domingues de

OJiveira, ilUS'trado arcebispo me

tropolitano, e do exmo. Juiz-festei

ro, deputado dr. Saulo Ramos. Tô
da il'mandade, revestida de balan
draus e empunhando iochas assis
tirá à missa s�len.e, seguindo-se
após as outras cerimónias do es

tilo. A noite haverá defronte do
edifício do Asilo as tradicionais
bal'raquinhas para a venda e lei
lão de prendas, as quais continua
rão como de costume nas segúnda
e terça 'feira próximas. Na última
noite serão quimados, cêrca das 23

horas, lindos fogos de artifício.
É digna de louvores a atividade

do ilustre e dinâmico Provedor do

Asilo, jornalista João Otaviano Ra

mos, que tudo têm fclt\) para que
as festividades atinjam o brilhan
tismo de s·empre. Por outro lado
têm sido incansávef a operosidade
do juiz-festeiro, dr. Saulo .Ramos,
que, ao que sabemos, não poupa_
rá esforços para o maior brilho
das festividades e mhonra do Di
vino Espirita, Santo.

Gratos pela comunicação,
lhe consignamos os nossos

de f'elíoidades no exercício
cargo.

aqui
votos

do

Doutrina espírita
HOMiEJNAGElVI

I
A "O EST:A:DO"

Outro orador foi o sr. Jairo .oal

lado, do P. S. D. 'que se referiu á

passagem do 35° a-nivers,ário dêste
diário, tocendo considerações que

muito nos penhoram. Requereu,
terminando, voto de congratula
ções a "O Estado" pelo transcurso

da efeméride que nos é gráta, o

que foi unânimemente aprovado.

Na séde do >Centro Espirita
"Amor e Humildade do Apóstolo ",
a rua, Marechal Guilherme, haverá,
hOje, ás i 9,30 hOl'as, sessão doutri
nária.
- Amanhã, no mesmo local, ás

Ül horas, haverá doutrina infantil.
A entrada para todos essas reu

niões é franqueada ao publico.

OS ESTUDANTES
;

-

.", i �l'í�.-.'.�"""
Os estudantes de Florianópolis, ° as 'sessões, ex�etu�ndo-s� �s ses�

por seus represent�tes, reunidos sões de domingo, das dezoito e

hoje, no Gabinete do Exmo. 8r. trinta.
Prefeito. M'unicipal de Florianópo- Cines RITZ e ROXY: seg'un{]as,
lis que, em abividade democrát.ica quartas, ,quinLas, sextas e sábados:
e eficaz se prontificou a servir· co- três Cruzeiros (,Cr$ 3,00). Terças
mo mediador entre a c};a·sse estu- f'eiras: dois Cruzeiws (Cr$ 2,00).
dantil e as empréz'as proprietárias Domingos: sessão das dezesseis e

de cinemas, para resolver a ques- trinta: três Cruzeiros (Cr$ 3,00);
tão dos preços elas entradas de ci- sessão ,Chic, preço único; sessão das
nemas, torndm publíco que firma- vinte e trinta: tres Cruzeiros e

ram cow os 81'S. "Estabelecimen- sessenta centav,os (,Cr$ 3,60).
tos Jos'{ Daux S. A. Comercial, Em virtude desse entendimento
proprietários dos cines HITZ e amistoso, ficam suspensas todas as

ROXY e com a Empreza CinemaLo- manifestações que haviam sido
gráfica Cines Coroados, proprietá- prepar'adas para Domingo próxi
Tia dos Cines ODEON e lMPE'ThIAL, mo, congratulando-se a Comissão
um �?ôrdo/que resolveu definiti- de AJbatimento com todos os cole
vamente -o impasse que se havia gas .de F'lorianóp-olis pelo feliz êxi
pronunciado nos ultimas dias e ,to da campanha.
que estava empolgandO- a mocidade Out.rossi:(Il, desejam manifestar
estudantil de nossa Capital. o seU' agradecimento pel,a valiosa
'Conforme documentos firmados colaboração do Exmo. Sr. Dr.

<cm separado com as duas mencio- Adalberto TolenUno de Carvalho,
nadas ernrprezas cinematrográfi- 00. ·Prefeito Municipal, que, nu

cas, os preços a vigorur desta datá ma atitude simpática e eficiente,
em deaI)_te, para estudantes, serão

I
resolveu a pleno con,tento

a ques
{)s seguintês: . tão, e, bem assim" ás emprezas

'Cines ODEON e IM.PERIAL:, prüprietárias de cinemas, nesta
três Cruzeiros (;Cr$ 3,00) em 1,oelas Capital.

.

E O CINEMA

Panteou da FEH
RIO, 14 (A. N.) - O Ministro da

Aeronáutica d-esignou o tenente-co
ronel aviador Armando Serra para..-

representá-lo junto à Comissão
construtora do. Panteon da Pôrça
ExpediCionária Brasileira.

1

I
PA R A f E R IDA S,,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS,. ETC.NU·NCR EXISTIU IGURL

VI o

HOMENAGE1\I DO "ROTARY
CLUBE"

- em '1862, morreu em Recife, o I Na sessão de quinta-feira, no "BD-
Coronel Bento José Lamenha Lins, ltary", por motivo de nosso �niv('r
um dos bravos, -da' guerra civil de i sáríos o rotariano sr. João Alcânta..
1824, em Pernambuco e da Cam, 1 ra da Cunha, ilustre vereador mn•.

panha Argentina de 1827;· e, 1 nicipal e D. D. Diretor do Depar-
- em 1947, foi solenemente in- 1 lamento dos Corr-eios e Telegrafos;

t�onizf-lda na Assembléia Lpgisla-l em eloquentes palavras, saudou Dlt
tíva deste Estado, na Sala das Ses- j pessôa do nosso diretor sr. Sid.nei

sõe-s: a_ Bandeira do Brasil. Uma: Noceti, ao nosso jornal, tecendo-'
comlssao de Deputado'S dos vários i elogiosos comentários .à nossa atua
pal'tidos conduziu a Bandeira e o i ção. A calorosa salva de palmas que
Deputado Veiga, auíor da pro·pos- f coroou sua oração, diz bem da apro
ta, fez a devida saudação, por de- : "ação por. pàrte de todos os rota
terminação do Presidente da mes- ! rianos pelas palavras e conceitos:
�a .As�embléia. Grande foi a as- proferidos.
8lsteucIa de Autoridades Civis e· Desvanecidos agradecemos tãa.'
Militares e Povo em -Geral: valiosas demonstrações de aprêço.

FRECHANDO •••
Até hoje o Diá�io não tugiu e nem mugiu a res-

peito da criminosa negativa do atrabiliário prefeito
Hans Colin - de Joinville - em ceder duas escolas
municipais para o funcionamento de dois cursos de
educação de adultos. A recusa foi estribada em argu
mentos s\lpinamente ridículos e falsos: uma suposta
incompatibilidade entre o funcionalismo estadual e
o municipal, e - pasmem OS leitorés! - a limpeza
das salas!

A 31 de julho do ano' passado� o Diário acusava
desabridamente o Govêrno do Estado de não querer
colaborar na campanha. de' alfabetização e educação
de adultos. O ataque era gratuito e infundado, de vez.
que, justamente na véspera de ser feito, o Govêrno
catarinense cri'ára nada menos de 119 classes de al�
fabetização, localizando-as em tôdos os mUnICIplOS_
Por sôbre isso criára também, no Departamento de
Educação, o serviço de Educação de Adultos, com
a competência de executar o plano de ensino.
supletivo para, adolescentes e adultos analfabe
tos.' Ape�r dtsso, o jornal udenista' acusava o

Govêrno de "imbuido ainda do espírito e�
do-novista, não querer instrução, não querer eleito-·

res, não querer que o povo participe do grande mo

vimento de educação cívica pela defesa das institui-
",,;o_ ,çJões e do regime renascente".

Provado está hoje que o Govêrno atendeu aO'

apêlo do Ministé�io da 'Educaçã<?, dando ao Estado
dezenas e dezenas de escolas de ensino supletivo.

Provado está, por outro lado, que a única autori
dade catarinense a negar grosseiramente sua colabo

ração a essa meritória campanha.foi o udenista HaÍle;

Colin, prefeito de Joinville.
.

Ante o exposto, que desafia contestação, temos
a máxima ,satisfação de dar a Cesar o que é de Cesar

e transferir do Govêrno e'o Estado para o sr. Hans

Colin. as acusações do Diário "de não querer instru

ção não querer eleitores_, não querer que o :povo par

ticipe do grande movimento de educação cívica ,pel�
defesa das insti'tuiçlões e do regime remi�cent:e". •

Dispensamo-lo da' acusação de estar "lmbUldo-'

ainda do espít<ito estado-nol"is-ta". E, i�s.o por�ue,..
sem mais nem menos., o verdadeiro eSpIrIto que Im

bue o prefeito joinvilense' é' 0- nazistàr
GIDL"IIERME TA�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


