
vêrno.
_ Quando fez essa declaração ha- RIO, 2 (A. N'.) ---;- Da função de

membro da Comissão Nacional devia 'menos de dez porcento de vo-

Los contados.
Livro Didático foi exonerado, a ge do govêrno como agora, salien-,
pedido, o senhor Fer'nandes Souza tando:

O"'-c";r"d--'à�alJã'ime da Silveira. "Pelo contrário anima-n�s' o
II t; proposito de fortalecer uma opo-

CAmara ri'I·8]·ar&
-

DESMENTI"DO sição construtiva nó Estado. A
V II '.. Aliança PR, PSD, UtDN, PTB e ou-

RIO, '2 (A. N.) - Seguirá sába- \ Podemos adi ntar que o r C s,são Paulo, 2 (A, N.) _:. O co- Lros pequenos 'parUdos torna-se, as. 0-

do, ·em aVião especial, para Goiâ- mandante da segunda Região Mi- ca'da vez mais necessaria, pois não ta Neto/ já concluiu seu ,parecer a

nia, onde vai ,encenar 'o Congres- litar, general Renato P'aq\1ete, des- é só no situacionismo que se po- respeito. Êsse parecer, capeand(}
80 Eucarístico, que alí se está rea- mentiu ,a noticia publicada no ):lia de colimár o bem do Estado. O as referidas proposições, será ,en'"

lizando, o cardeal Dão Jaime Câ- de 'que teria sido designado para I exemplo do General Dutra cha- 'iado dentro em dez dias à Co
mara, arcebispo do Rio de Janeiro. um cargo na 'Capital Fedenl. i mando as forças oposicionistas noissão competente.
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F a I t a de equi I í br i �'N.a Comissão de
Ao observador Sereno dos trabalhos do nosso Legislativo 'não pode, FIDan�as do SeDado

I'á passar sem reparo a obstínáção de alguns deputados pertencentes 3 RIO, 2 (A. N.) - Na sessão de
:Lancada udenista cuja função, naquela :aUa' Casa de representação ontem da Comissão de Finanças do

popular, parece, consistir apenas em satisfazer ,à:; próprias solicitaçôes Senado, o senhor Jose Améríco re

do interêsse político, restrito às regiões que os elegeram, e não servrr Tatou o projeto de lei da Câmara,
ampla e. abertamente às causas geraís do' Estado. Há, ainda, entre os que autoriza o Executivo a encarn

membros da U. D. N. com assento naquela Assembléia, "quem se mostre par a Esti-ada de Ferro "Ilhéus -

compenetrado de ali estar somente para o oportunismo dos golpes ue Conquista", no Estado da Bahia,
finalidade politica, com vistas no prestigio "pessoal junto a certes nú- npTesentando parecer favorável.
cleos, a determinadas classes, ou a pequenas coletividades regionais. Iniciada a discussão da matéria, o

:f: êsse, ao' que se verifica Infelâzmeníe, o panorama da atuação senador' Andrade R�mos - adiantou
udenista na Casa dos nossos legisladores, enquanto o povo e o Estado que teria dúvida em votai' a auto
tem o direito de reclamar melhor atividade, maior espírito público e i-ízação, desde que 'a encampação
mais eficiente colaboração no sentido das soluções propostas aos pro-, não fôsse f.eita por meio de saldos
blemas .que pedem legislação e assistência <Los representantes do 1'C'\1O, disponíveis em Londres, os quais

Ainda, ontem, um fato caracteristico dessa prática udenista, com, deverão servir ao resgate da nos

grave repercussão no plenário pela reação que não poderia deixar de sa divida 'externa. O sr, Apolônio
provocar, foi determinado por um discurso do deputado Ramiro Fme- Sales manifesta-se de acôrdo com o

renciano, que, aludindo ao problema do trigo em Santa' Catarina, acu- ponto de vista do sr. Andrade Ra

��u o Govêrno do Estado de pouca atenção estar dando à situação dos
mos, acentuando a inconveniência

agricultores, especialmente naquele caso, O sr, Emerenciano descoube- da encampação de estradas de f'erro
eía, evidentemente, as, realidades do assunto, tanto assim que, tardia- estr-angeiras, mediante a utiliza
mente, propunha à Casa enviasse ao sr. Miriistro da Agricultura um, cão de saldos exterlinos no ex te
telegrama pedindo a distribuição de sementes aos agricultores calari-' ;'ior. Do projeto pediu vistas' e ob
nenses. Coube ao deputado Ylmar Corrêa fazer-lhe luz, em aparte, a

Leve 'o senhor Alfredo Neves.
respeito das providências já tomadas pela Secretaria, ,da Agricultura,
uma delas precisamente objeto de um telegrama do sr. Ministro ao

tittdar da pasta calarinense, - telegrmna êsse que, para cúmulo da

surpresa do orador udenista, fôra publicado na' véspera pelo "Diário

Oficial ,do Estado". Com visível embaraço, embora, Q sr. Ramiro Fme

renciano prosseguiu o seu discurso, que, segundo esclareceu também ,"li

.-�parte '0 sr. Osvaldo Cahral, continha dados forne.cido!> por um alto ta-i'eil'a, na st"rle do Partido So

funcionário do Ministério da Agricultura neste Estado. O ql1e, pOõ.'êm, cialista Brasileiro, o deputado
'se infere do caso é que o deputad,1j) Emerenciano, muito longe de haver João Mangabeira debaterá seu pro

estudado o asslUlto para assentar 'os termos em que devêra t.ratá-lo ':':Olfl je(o de lei sindical de emergên
o interê.sse devido. à magnitude do problema, não o fez, àlinhavando al- cia.

>!u�as expressões em tôrno de uma palestra de café, para atacar o O Partido Socialista convidou to-
.

Govêrno, ostentando a atitude de defensor dos agricuIl:ores. Entretan

t.D. o problema não estava e não, esteve abandonado pelos pUderes do

Estado, ao encontro de cujo' interêsse pela campanha do trigo tem vin

do a cOlltribuição dos poderes da União. Ademais' não se resolve um

orobl'ema tão complexo apenas fornecendo sementes aos plaptadores.
Soluções dêsse estôfo, simplistas e cortantes; são' as que se costumam

esquematizar no verso duma ear�eira de cigarros, displicentemente ...

Não -esteve, portanto, à altura do plenário e menos ao nivel da ,ver

dade o deputado udenista que acusou o Govêrno de,havei' feito muito

I t cinco proposições relativas ao pro-
puuco em favor dos nossos agricultores. Pelo menos, se 10uvesse, aI). lOS

, .

d L
.

1 r t blema do petróleo, foi encarrega-
til; pronunciar aquelas palavras no augusto re�l�tQ ,o .eg�s a IVO ca a-

1',il1'e11Se, buseado edificar-se ,melhor em SUbSIdlOS' estatístIcos ·(e olJlC do dessa mis,;:ão o' deputado Bene-

t M g rnalTien dito Costa Neto, repr.esentante pes-
�Iue os encontraria em abundância n� recen e e.n.sagem. ?v.e ' , "

-

...

b t c sec1ista do Estado de 8ão Paulo
tal) não se teria exposto aos asares d,e um temerano su Je IVIsmo, qd', ' .

acabaria por fazê-lo incorrer em flagrante leviandade.
. ,.

Porle-se adiantar que o senhor 90s-
Mas é êsse caso um apena:; dos n,uitos em que se estrIba o ooser- ta Neto já concluiu seu par,eeee a

vador do panorama 'dos trabalhos legi8'la�ivos ,do Estado .para capacit."r- respeito, devendo o referido pare

se de que falta à bancada udenista, ali, um móvel superIor, um &enh�n ceI' ser entregue dentro de dez dias

mais alto, um descortínio' mais amplo do papel q�e,. como expres,·::,:.o à comissão competente.
, . 't" a que nas democracias se acentuam defuudas responsablh. '.

nunon ana
. , .. . . M'éd·

·

t
'

dades, deve desempenhar no equilíbrio da nossa dmanllca pol�hca e ICOS n8ZJS as
tIO proc:so

de nossa integração na vüntade e nos anseios coleÍlvos.

enforcado�

Lei ,sindl,cal de
emergênCia .

):lIO,2 (A. K) - Amanhã, qnin-

dos ,úS t,rabalhad�re8 sindicalizados
'a participarem 1-D debate !\ apre
sentarem ,:ílweshH>,s, que s.e.r)ito to\.

madas ,em cons�ideração pOli' aque
le seu representante.

Sôbre O petróleo
RIO, 2 (A. N.) - Afim de relatar

íCerto da própria
elefcãe

HAVANA, 2 (D. P.) - O Candi

dato cio govêrno, Socarras, afir

mou ter obtido vitótia nas eleições
,presidenciais.

"Sem dúvida fui eleito presiden-,
le", declarou Socarras, em, entre

vista à impi'ensa no palácio do go-

Frankfort, 2 (J. P.) - ,sete mé

dicos nazis'ta,s �qram' enforcados,
hoje, como criminosos de guerra.
Entre eles figura o médic'ü pes
soal de Hit.Ier, Karl Brandt, ,e o

médico pessoal de Himmler, além

de outros facultativos, a;cusado-s
de dirigil' as tri's,tementel famosas,
'experiências no's 0ampos de con

centração.

Reunião d'e
banqueir��

.

RIO, 2 (A. N.), � Teve lugar on

tem' a primeira reunião de ban

queiros, no gabinete do Ministro

da Fazendà, reunião essa convoca

<ia pelo próprio Ministro, afim de

discutir às necessidades de supri
mento de dinheiro aos Instituto!?
de crédito, em face da retração de

numerário v·erificada em todo cf

país. Compareceram os banquei
ros do Rio de Janeiro, de São Pau

lo e de Minas Ge.rais. Foi minun

ciosamente examinado o caso dos

redescôntos. Em princípio, assen

t(JU-se a sua ampliação pelo Banco

,do Brasil, fórma pela qual não serão
mais limi tados como até agora.
Com tal medida' pretende-se asse

,gurar maior amplitude de crédito.

Hoje haverá nova reunião com

-C ministro.

Exonerou-se

A sUuação de São .Paulo
RiQ, ,2, (V. A,) - O jornal, "A para trabalhar com ele é digno de-

lVf1t�' escreve: -

'nota. A,oposição colabora com �
O caso de São paulo voltou a govêrno sem perde e sua caracte

agravar-se nas ultimas horas. E ristica primordial."
esse ngravarnenlo, de acôrdo com Respondendo a uma pergunta,
as ínf'ormações que obtivemos, se- exclareceu o sr. Novelli que ainda;

ria decorrente de um relatório <1'0 é presidenciali.sta, rfois não viu

ministro da Fazenda sôbre a cri- vantagem parlamentarista. A par
se economico=financ�ira daquele ' te mais importante de suas declara-'

Estado. Impressionado com a si- ções é evidentemente a que se rela

tuação, o tít.ular da Fazenda, que 'ci'bna com a situação economica de',

há pouco esteve em contacto com São Paulo, em torno da qual le
as classes conservadoras de São vaníam-se rumores s�Dre nova on�'

Paulo, fizera, da mesma um relato da de intervenção no Estado, A

detalhado ao presidente da Repu- centuando a pr-incipio que recusou,

blica, do que lhe fora dado obser- o honroso cargo de Diretor 'da;

vur nesse aspecto.
'

Caixa Económica Federal por ter

Consoante ainda as íníormacões de exercer um mandato que lhe

que 'nos foram u-ansmitidas, o re- confiou o povo, disse que sabe da

latório termina com uma crtuea 'entrega, ao présidente Dutra, de-

6. politica tínanceíea do exeoutívo um relatorio do Ministro Corrêa,

estadual, ao mesmo tempo que en- e Castro sôbre a situação paulista;
carece providencias dos poderes "Desconheço os termos do do ...

fed�rais no sentido de evitar o co- cumenLo - continuou o sr. Novem

lapso total das finan�.s c doa eco- - mas os que deles tiveram co

nomía do grande Estado, As sen- nhecísiento muito se ímpressío
siderações ai feitas baseiam-se naram, Lamento a situação finan

em sugestões e depoimentos ouvi- ceíra de S. Paulo, Ê impossível ne-'
dos pelo titular da Fazenda; nos gar, entretanto, o caos que se vis

circules comerciais e bancários lumbra. Tenho batalhado inces

com que manteve entendimentos santemente para encontrarmos so.,

e em pesquisas de há muito rea- luções adequadas ás condições a

lizadas pelo Ministério, que com- larrnantes da economia handeiran

provam a influencia'desastrosa da te, principalmente junto ao Minis

crise, paulista, na própria econo- tro da Fazenda, conforme poderi...
mia do país. am testemunhar o sr. Wallace Si ...

monsen e figuras de projeção d�
l\fElNS_,.\rGEM DO PRESIJ)]<iNTR AO nosso mundo economico. Permi-

,CONGRESSO .tam-me os jornalistas que repita
urna frase dita por um órgão da

imprensa: em meu exílio tenho>

procurado servir São Pau lo. E é
com profunda tristeza que vejo (j
caos que, se aproxima. Preferi-a,
corno Lodos os homens da oposição;
ver São Paulo progredir."

Elementos que se presumem
bem ao par ela situação acrescen

taTIl que o chefe do governo está
em vesperas de tomar decisões d�
mais alta importancfa com refe
rencia ao caso paulista, Tal dis

posição, afi ema-se, teria sido cria
da em face da gravidade das re

,'elações cOlllidas no relaLório do

sr. Corrêa e Castro. Desse modo,
o Governo Federal n[� poderia
ficar indiJerenle á situação cria
da em, São Paulo e' precisaria ar

mal'-se dos meios indispensaveis
j)aJ'a enfrentar a crise.

Nos circulos politicos corria on

Leni com insistencia que o' presi
dent.e enviará: 'ao Congresso men

contra os movimentos tendentes a
sagem a respeito. Alguns setores
re��altavam que (J chefe dfl Nação descritianizar t?da a vida '�ublica..
JYH;>I1eiOllHf'ia e\::prcssamente a ne-

.

Recomendou, amda 'que, nao ces.

eessidacte de sc dotar o Governo sem os esforços p.ara salvar o

F'ederal
.

dos meios legais par� a-
mundo �essa estra�a enfer:vuda-

gir se for o ca8.0. Outras fontes, de ,que e, a flutuaçao �n�r� a paz

enLretan Lo, eram de opinião que o
,e a guerr a. O sumo pontlflCe sau

pr·csidenle apenas' fará uma expo-
dou c�lorosamente a trégua

.

na'

sição da situação daquele Estado, P.alestma,.'3 �ual, embora provlsó
em lodos, os seus aspectos, sem

rIa, constItUIa uma alvorada de'

ocultar seu caráter de extrema ,esperança.

PSD paulista, a quem ouvimos' a
que seja peneirada tôda a farinha

respeito, admitiu que a Câmara, de trigo, por terem sido encon
recebesse amanhã mesmo aquele
d'

. trados pedaços de vidro no pão.,,

ocurnenLo, o qual já estaria em

reLoques finais.

jTarifas espeCiaiS
pàra ooerários

de sua visita á Assembléia J.;egis- São. Paulo, 2 (A. N.) - Foi
laLiva Estadual o sr. Noveli Junior, proposto, na Câmar'a Municipal, o-

vice-governadOl;' do Estado, mante- estabelecimento de tari,fas 'espe'" ,

ve corri os jornalistas credenciados ciais para as passagens dos ope
nq reeinto da;quela Casa, dedican- i /rIáriQs na Companhia IMetro/poli
do grande parte da conversa aos tana de Transporte.
rumores de ·que O .P,SD mostrava-
se disposto a colaborar com o

governador Ademar de Ba-rros ..

Frisou o procer pessedista que
nunca sua corrente 'esteve tão lon-

grravi-da'de. {') ,congresso ficaTia,
ass'im, informado de tudo, para
posterior delibel'ação.
No palacio 1'iraden tes dizia-se

me�mo que a mensagem presidr.'n
clal seria entregue amanhã á Câ
mara. Um elemento desLacado do

DErCLAlRAÇõE,S' DO VICE.
,

GOVERlNADOR
SÃO PAULO, t (V. A,) - Quando

(

.. �

I

IJt
'I

1 �

I
t

o Papa DO seu
dia onomás tieo'
'Cidade do Vaticano, 2 (V. P.)

Por motivo do seu dia onomásti

co, o P'apa Pio XII dirigiu hoje
uma alocução ao ,Colégio dos Car
,deais. E advertiu aos eat6licos

I
. .,.

\

'i

jl
�!

l

Cuidado com a \

Ia rinb,a de irigo I
Reeife, 2· (A. N.) - O Depart�

mentlj), de Saude Pública ordenou

o Del róleo nacional
RIO, 2-(V. A.) - ,Há presente-,

mente na Câmara Federal, cinco

proposições relativas ao problema
do petróleo.
Foi encarregado de relatá-las o'

deputado Benedito Costa Neto, dd'
PSD de São P,aulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prelerindo-o
acompanhando

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

CHEFE DE ESCRITóRIO

Firma industrial precisa de peso

sôa com prática de escritório e de

escrituração mercantil.

Cartas para Chefe de Escritório,
Caixa Po�tal, 139, mencionando ha

bilitações e pretenções.
Guarda-se sigilo.

. . .. .. .

\
.. � ..

Po, (1 as pessoas' de fino
paladar (afé Otto é

.em par.

Viacão Aérea
.,

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VÀRIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - ·Sul

CRUZEIRO DO SUL 13,55
Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
'

VARIG - 12,30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

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

Quinta-feira'
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

Norte
CRUZEIRO

Sul
DO .SUL 15,30 -

Sercta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte

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

Sábado
VARIG. - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Domingo
.

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

Sul

.
PANAIR - .12,47 - Sul.

.....
41,"
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Curso. de Vendedor Viajante! (ÇI��t��<a ·f�!!,�J,�)
Uma Iniciativa da 4RVESP' ROBERTO LA�:GESSE FILHO'

�EGUNDA-FE!RA
Expresso São ClstóvAo - Laguna

7 horas.
.

16 horas.
Auto-Víação .Itajaí - Uaja! - 111 no
Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expressll Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas, Comunica-nos a Associação Bra-: ARCESP. Para tan Lo, se ohr igou a Rua João Pinto, n. 32 - Floria-.
_ �u���;��o Catarinense - JoluvUe si lei ra de Viajantes' e Represen- Associação a providenciar a malrf- riópolis _ Santa Catarina

Auto·Vlação Catarinense - CurltAba tantes Comerciais quo aquela As- cula dos interessados e fazer v_,r Consêrtos, Limpezas e Reconstru..
- 5 horas.

.

Rodoviária Sul-Brasil _. POil'to Alegre sociação (ARCESP), -por inteitné- sua conta a impressão e remessa ções de Máquinas de escrever, cal.
-

R�pl{3�3cSsul.BraSlleIrQ _ JDinvUe _

dio do seu representante no Conse- 'das aulas mimeografadas, bem f0- eular, somar, Contabilidade, Regís,
ás 5 e 14 horas. lho Consultivo do Serviço Nacio- mo de todo o expediente relativo tradoras, Balanças automáticas".

TIDRÇ.f\.-FELRA Cl
.

EI
..

F d
Auto.VlaçAo Catarinense _ POrto Ale- nal de Aprendizagem Comercial, às relações 'entre a escola ·e os ulu- I

.

ruverros étrícos, 'erros e en-

gr�u�_.sla��aSCatarlnense Curitiba (SENAC) secção de São Paulo 11('S. Dessa forma, os arcespianos. gomar, Fogareiros, Esterilizadores 6:"

- 5 horas
.

pleiteou ·e obteve do mesmo a (leia- mesmo em viagem- poderão fa�Cl' Aparelhos Elétricos em geral
Auto-Víação Catarinense Joinvlle S' mid tíd

_ 6 horas, ção de um curso especializado de o seu curso e depois, mediante erviços rapi os e garan I os

Auto-Viação Catarmense T>lba!l'Ao VENDEDOR VIAJAN'I"E, já em exame, obter o certificado de apro- Preços Módicos
'

- 6 horas. O t
.

Expresso Silo Cristóvão _ Laguna _ funcionamento com aulas noturnas vação. rçarnen os serr compromisso.

7 horas. e destinado aos aspirantes à pro- Do curso constam as segmnt.es
--.------------

Emprêsa Glória - Laguna - 7t,S
e 6'.02 horas.

B I
fissão. mo/Íprias: Formação Social, Ar i-

Expresso Brusque·nse - rusque - .

16 horas.
. Com o intuito de oferecer a srl,s mética Comercial, Técnica de Ven-

A .. .to-Vlação Itajai - Itajaí - 15 no- S.-lCI·OS já em pleno exerctcios r1" /
""l' J) f" I t

'

raso .

v :.Jc aas, ,�lca . roo IS�lOna, por ugues J
Rãpido Sul Brasileiro - Joinvlle - às sua atividade profissional uma e Noçoes de DIreito.

"

5 e 14 horas.
QUkRTA·FERA oportunidade de melhorar seus Os interessados deverão se ri

il'i-lAuto-vtaçâo Catarinense Curitiba I' t
_ 5 horas.

con }('CImen os, conseguiu ainda :1 gir à Secretaria da ARCESP, caixa

_ �u���!��ãO Catartnense J.lnvllil extensão do curso com aulas por po_stal n. 328:_ ou rua Cauitão Salo-

Auto-Viação 'Cat8!l'inense Laguna correspondência, aos sócios da mao n. 55, Sao Paulo.
- 6,30 horas. -

:�t��::::�_:=:
,.

EOllaL--frigorifico Catarinense sa
'

�:������;iação Hajal - Itaja! - 111 ho- A8semblét ii Geral Ordi ná ri fi
Expresso Brusquense Novu Trento São convidados os 5enhores acionistas desta Sociedade, a com,a-

- 16,30 horas. /

Rodoviãria Sul Brasil POrto Alegre, r('cerem à Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no di;! d<;z
- 3 horas.

QUINTA-FE1RA
(10) d.e junho próximo vindouro, às quatorze (14) 'horas, na séde social,

Auto--Vlação Cat.arinense POrto à Rua Passageúl s/n., nesta cidade, cem a seguinte
Alegre - 6 horas.
Auto·Viação Catarinense CuTlt1ba ORDEM DO DIA

- 5 hora�.
Auto·Viação Catarlnrnse

- 6 horas.

Auto·Viaçlio Catarinense
- 6 horas.
Auto·Vlação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresse São Crlstovâo' - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Gl6rla - Laguna - 6 1/2

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

16 horas.
Auto-Vlai;lio ltajai - Itaja! - 15 ho

ras.

Rãpido Sul Brasileiro - Jolnvlle - às
5 e 14 horas,
Empresa Sul Oeste I,tda - Xapec6 - ãs

- 6 horas.

Mudança da denominação da Sociedade.

Tubarão, 29 .de maio 'ele 1948.

Lourenço Giollo, Diretor-Presidente.
________�_--------------__--......----....-- .

.

Vende-se u'm usado, tipC1'

Naufragou um cargueiro dinamarquês' :��;;:�ts�;::'c;u:, C�aR::
Até h" pouco navegava sob bandeira brasileira João Pinto, 16

Hecife, 1

t'
N.) - Chegou q es- Vendo ser impossivel o salvap1cnto

V
,.

..

l? capital o avio panamenho "plú- "do barco, os tripulantes tl'Ul1spurta- ende-se
rÜI", o qual ,rouxe á seu bordo ')51

l'am-se em barcos salva':vidas IJw'a /

n�\ufragos do
\
cargueiro dinamar- bordo do "Glória", assistindo a�)

Um barco. Ver e trl:ltar na

SEXTA.FEIRA ql�ês "ValenbaÀ" em número de vi,)- afundamento do "Valenbak", o qual firma Reinisch S/A
Rodovlãrla Sul Brasil - PÔl'to Alegn! Rua Joa-o', p. t 44

_ 3 horas.' te a três, de nacionalidade norue- sossobrou várias horas apó5 St·; .

In o,

Auto-Vi.açlio Catarlnense Curitiba
!!EeSa, sueca, finlandesa e seu ufi- abandonado. O "Glól:ia" p.enuane· Muitl)s felicidades pelo nascimen

- 5 !;Ioras. �

Auto-ViaçAo Catarlnense Jolnvlle cial dinamarquês. Os náufl'a�(ls ceu próximo ao "Valenbak" até e,,- to de seu filhinlfo I
- 6 horas.

Auto-Viação Cartl'rlnense _ Lazuna prestaram declarações à imprellsa tr ser tragado pelas águas, rUD;wnüo Mas, não esqueça, que o melhot-

- 6,30 horas. e ás autoridades, d·escrevendo com depois para Reeife afim de deixar presente para o seu "PIMPOLHO""
Expresso São Crlstovlio - Laguna -

7 horas. detalhes o ,desastre. Segundo eS$a:, os náufragos entregues às autol'1df<- é uma caderneta do CR11:DITQ<
.Auto,Viação Itaja! - ltaja! - 15 ho- iuformações, aproximadamente à;, ,des marítimas. MUTUO PREDIAL•

raso

EX'presso Brusquense Brusque doze horas do dia vinte e nove de
16 horas.
Rãplv:o Sul Br8Jsllelro

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarinense - Curitiba'

Dorario .das easre
sas rodoviarias

Perca a Gordura
Um método novo, usa

do pelas Estrêlas de
Cinema de. HoUywood�
Pode-se obtê-lo &goll."a.

nas Iarmácías
l'lJl !llédico da Califôrni«, que b'., ',\'

À.� Estr(�las de Cinerun dI' Ho!l.,.\ I)("i ...
descobriu um mé tod o fif'trl,rn e '"!'."
para reduzjr o excesso de u,urd'..tra HJit.�

estática. Esta desoober tu ehauiada.

For.rnode dissolve fi gordura de lal\!.

modo seguro e rápido. Cornec,?: a per�l:I
péso na primeira semana e l?wtO? ':11110S'

ao m{s. Basta tomar 2 pastilhas 3 \ ezes'

por dia. Forrnodt:? estimula fi s�,:,-úde,
a energia e proporCiollu uma llgura

atraente, de modo que possa pareceresell
ti r-se 10 anos mais jovem. Formode
é um preparado garantido para rernGver

o excesso de gordura. PeçaFormode�
hoje mesmo, em qualquer _fu�máci?\ _:\
nossa garantia é a sua malOr proteçHo.

Jolnvile FORD V-8Tubario

Jol.nvUe maio, apareceu uma fenda no CH';

co ao lado da casa de má(IUinas, <:0-

meçando o' navio a fazer ?g�a.
O faLo foi notado pelos foguistas e

TUBARÃO
I

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

S. CATARINA

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horaS

RnOIO TUOft' �lYO 9

sim a entrada de água e ao mesmu

tempo atravé!i do aparêlho r�ldio- J
' d

·

tl'al1smissor pedim "SOS". a . pass�u UIn Om.lngO
Atendendo ao pedido de soe H', lJ

I f
-

d d d .?o navio "Glória" dirigiu-se pUl'fl .; ora a ci a e •
ponto indicado e chegou jl1stan'pnt€ ,

Passeando nas colonias, e viajandó em ótimas estradas, apreciandv
no momento em que uma forte on-

no decorrer do ônibus matas-virgens, ·e belas paisagens, afinal passu;:dO'
da carregára a lona que obstrui a ::;

fenda. As bombas do cargueiro'; e�

tavam funcionando normalmente,
porém não venciam o volume de

água .que se projetava dentro í di)

I barco, fazendo com que êste dcsC't's

se lentamente até um ponto �IUt! a

fenda foi encoberta e tornou-se im

I possível quarquer outra ação, a ,!lã\)

15er
o abandono.

Segundo as déclarações dos· trI

.puJantes, o navio não abarroou com

Auto-VlaçAo
- 5 horas.
Rãpido Sul Braslleliro -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

JoinvUe -

maquinista que estavam d.e ser,,'(o,
Jolnvile. sendo dado o alarma. Imediatamün-

um agradável domingo. ,

Não se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas
llwr'adas, podem dirigir-se diáriamentc {l Agência Brasil a rua 7 de

te:ubro, Florinópolis.·,

nu

Se-

u-

Praia Clube

Auto-Viacão Catarinense
- 6 horas.
Auto-ViaçAo VatarLnense

- 6 horas.
Expr�sso S110 OrlstovAo - L�gun.a

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas.
Auto-ViaçAo Itaja! - ltajai - 13 ho

ras.

Expresso Brusquen.se - Nova Trento
- 9,30 horas.

.

Expresso Glória - Laguna - 8 1/2
e 7 1/2 horas.

Tu'barlio
te a tripulação conseguiu colof';']'

uma lona no buraco, diminuiildo as-

..

Conselho Deliberafivo
("CampanhA

outro barco e o rombo foi eausa'l" Na qualidade de Presidente dêste ConseIfio; canvoco os senhoreS'

exclusivamente pelo máu estado do conselheiros eleitos :õm sessão de 22 do corrente, a comparece_rem �

barco, pois o "Valenbal{" era 11m sede social, em Coqueiros, no próximo dia 5 d-e junho, às 14 horas,.

navio velho, que até há pouco terr.- afim-de elegerem o presidente e vice-presidente' do' Clube, para" o biê

po navegava sob bandeira brasilC:'i.- Dia 194.8/1950.
ra e fôra adquirido pela Dinamar- Constará ainda Ba ordem do qia o assunto referente ao aumento>

ca há três meses. do valor das cotas sociaiB, proposto pela atuar di-retoria.

Toda a tripulação do naviO ·sinis- Na falta cle número, aplicar-se-á o disposto no art. 35, dos estatu-

irado foi engajado em Buenos. Ay- , tos, isto é, meia hora depois se deliberará com qualquer número de co

res e aquí esteve durante o mês de', iistas presenLes.
fevereiro quando êle começou a Florianópolis,. 26 de r:r:aio de 1948.

navegar sob payi)hão dinamarljuês. � Lotl1'lval Alme!da, Presidente dt Conselho Deliberativo�

() VALE D0 ITAJAJ
Pro.,nrem na AgênfJla

.

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA.

ROSA

Coqueiros
COMERCIAN'f.E: ni. um

YTO à Biblioteca do Centro Aea-
4émico XI dle· Fevereiro. Co.·

u·jbuir'.a. II.ISlm, para a forma
cio cultural dOi eatartn.....
'e lIIDanhi I

pró-lino'"

Aviso a08 Estudantes
Estudantes em �érias que dese

lem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ue

o6ssátios executando facil tarefa
qu.e bem 'executada lbes proporCio
nará ainda algum saldo em di
nheiro.
Informações à rua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
_U ás 17.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o H'STADO- Quinta·fel'. 3 à. Junho .... ,.48 3

-

Dia 6 de Junho, com inicio às 10 horas da mJnhã, na Sêde do Centra de
Educaç-ão Física, á Avenida Mauro Ramos, Grandiese Fe-stiva1' da Sociedade

de Amparo' aos Tuberculosos ..

�4���C=.----����==���zcr=��==��==���===�_�����������������������������������������������

Vida

c;i.lniversário natalício da exma .. sra.

,.d. Olga de Freitas Cardoso, digna
,.espôsa do sr. Oscar Cardoso, prós- .

<f:ero industrial e do alto .comércio
·-locaI.

A distinta natalíoiante' que

x x �
LUIZ. BOITEUx' PIAZZA

Transcorre, hoje, o aniversário

"�tatalíeio do nosso estimado con

'tlJrâneo sr. Luiz Boiteux .Píazza,
-zeloso e dedicado Caixa do Serviço

.

-de Luz e Fôrça.
x x x

FAZEM AINOS HOJE: .

- as senhorinhas Erna Brust,
'filha do sr. Edmundo Brust, e de
•d.· Olga Brust, residentes em Mon
. .daí; Helena Maria Maruso, estu

·dante, filha da VY3. JL1hir Maruso;
''l\IJaria de Lourdes. Boabaid; filha
,<'!ileta do sr. Feris Boabaid; Maru-

.
-sia Ramos,' filha. do destac�do
maestro Alva'ro Ramos;
- os meninos Odilon Vieira', fi.;

'lho di) sr. Proteno1' Vieira; Maria
-.l\foreit'a, filha d(l) sr. João Moreira,
TIilza-Délia, filha do sr. Delgíd{o
'Dutra Filho.

...

duas gotas .

dois minutot
dois olhos'
clarw e

bonito.

"r-_,,-------�

Milton Lebmlmhl e
SenhOftl

Pa�ticipam 0-0. parante� e

pessoas de I Uos l'"laçõe&. o
nascimente' de seu

pdmogênita
MP,BeOS

o.c'rrido e= 27/5/48. na

Mo "rnidcide de Florianópolis

eocal

"Morrís..
-0-

MAURD MONTEZUMA:

•••••••••••••

RESfRIAQOS0rDOS NiNES ��
Evite perturbar-lhes o estômago
com remédios internos. Alivie-os
rapidamente friccionan.do com

VetiVA ua

LiVfiL)S· para ii
Juv,en.ude

«Vi.gem .través do Bra
sil»-P.raná

. use

os verdadeiras

PASTiLHAS

VALOA

. \ .

I

J

Irmandade do S. Jesús dos Passos
e Hesuítal dê Caridade

JUBILEU DE OURO DO PADRE LOURENÇO MIGLIORE
De ordem do Sr. Irmão Provedor, convido os Irmãos e Irmãs,

para revestidos de suas Insígnias (balandraus e fitas) assistirem ás so

lenidades com que esta Irmandade celebra o jubileu de ouro de sa

cerdocio do Revrno. I>, Lourenço Míglior-e, a 6 do corrente, constando
d8S seguintes cerimônias:

1° - ÁS 8,30 horas - Missa solene. ne e as orquestras de Xavier Cugat.

2° - ÁS 17,3{)' horas - Te-deum e Benção do Santissímo Sacra- e Harry James _ Ethel Smith
'

''''.

Nunca se. viu espetáculo mais bo
nito.

Aquela escala era "positivamente
do amôr e da alegr-ia, , . l!: difícil
resistir à atenção de vê-lo duas "C·

. zes ... maravilhosamente em tecní-
Sede·. Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar color ...

RIO DE JANEIRO Censura .UVRE.

monto.

Consistório, 2 de junho de 194&
LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

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

Continua O ESTADO faz�f'l::' VIAJANTES

do distriblfiJ;ões de. valiosos li- LUIZ FERNANDO NEWLANDE

"tOS, inclútitve romances mo- Está nesta' Capital, a serviço de

,detnoa, entre as pessoas que sua econceitúada firma, o· sr. Luiz

.constam cI� seu cadastro so Fernando Newlande, da "Ajax Cor

.cial.
" '

,

retores de Seguros .Ltda.", do Rio
As passoas que ainda não dr' Janeiro, com ::escritórid á ave

'hajam preen:chid,o o coupoa [lida Rio Branco n. 8-5-13°·23-19{j{).
ljue diariam.".n;e p,ubJié&inós l

x x x

podétão flUe-lo aliara,. hiAbi- EDGAR GEORGE GRAY
litando-se, eeeim, a concorre- JOHN PETTER PARKER
...m a tílo'intet68Nnte inioia- Acham-se nesta Capital' OS srs.
>tiva realised« eeb o..psuroci- Edgar 'George Gray e John Petter
.Dia .da LIVRARIA ROSA,: à Parker, engenheiros da "Nuffield
..Déodoro n. 33� nesta Capital. Exports Ltda., da .)nglaterra (Oxx x x

.ANIVERSÁRIOS: ford) fahricànfês dos famosos au-

tomóveis "Morris.i "Wolseley",SRA. OSCAR CARDOSO
A efeméhde de hoje regista o Ililey e MG, e dos caminhões. e

motores mar ãírnos e industr-iais

Preços:
RITZ - Cr$ 4,80 e 3,00.

.

Rssutado do Sorteio restzado �o dia 2� de Malo HOXY - Cr$ 4,00 e 3,00.
.

i

de 19�8 p�la Loteria Federa do Br8!HI de acôrrlo eutn 01
.

ArUgo 90 co Decreto Lei n. 7930 de 3 de Setem�rn de RITZ - domingo: - Outro gigan�
1945, revigorado pel� de' n. 8.953. de 26 �e Janetre de I tesco espetáculo em tecnicolor: .

;946 contorme 8 Circular n. 2 da Drreturls de Renl1u$ CIDADE SEM LEI
InternR". de 8 de' Janeiro de 1946... Uma super apresentação da War-
,,' Plano EspeCial. Premiado o· n° 6932 ner, com Errol Flynn e Alexis Smith •

6992 ,-Milh8.r-PI'im�lrO premio no valor de Cr$ 10.000 00 .".._...�
92 .- Centena - Premio na valor de Crt 1.200.00

Inversão -e-r- Prem'o no valor dA Cr$ 300,00
Plano ,PopUlar .·Premiado o n° 6992

6992 -Milh8r�Pnmelro Prêmio no vaíor de Cr$ 5000,00
992 -Centena --- Premio no valor de Cr$ 600.00

Inversão - Premlo IW valor dfl' Cr$ :.:00,00'
•Plano Aliene.» 6992 - Série 5 ' ODEOS

Série 5 n. 6992, no valor de Cr$ 50.0(\Ó,00 - Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 -» »

Centenà Cr$' 600.00 -» II>

Inversão do milhsi' ' Cr$ 200,00 - lf . I

Inversão' da centena er$ 60,00 - lt ,.

Série 5 n. 6992. I;to valor de· Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquer sérte ( Cr$ 1.250,00 -» J>

Centena Cr$ 300,00 -» I>

Arioste Esoinheira Inversão do milhst Cr$ 100,00 -» »

As "Edições MelhoramenLos" Inversão da centena Cr$ JO.OO' _,. ,.
Um poema divino, com toda<. a�

acaUam de lançar, em seg-unda e- Ad t d D t 7930 côres do Arco-Iris ...
ap a o ao ecre o n.- ,. . No programa:dição revista, o sétimo volume da Tipo libers1

série "Viag-em Através do Brasil" Série 5 numero 6992 no valor de Cr$ 40000.' O 1) - Jor�ul Cinematográfico

de Ariosto Espinheira, qlle foea- Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 5 '000 Ou I
Nac. Imp. FIlmes .

liza aspectos do Estado _do Para- Centena no valor de Cr$ 1:200:00 .2) - Dôce Lar ;- Desenho Colo-

n,á, a terra dos pinheirais. Milhar na ordem inversa no velor de Cr$ 2 000 00 I rido. , •
.

Já em ediç.ões antel'ior�s' essa Tipo �lássico' 3) - A VOZ DO MUNDO - Atua-
]. lidades.va Iosa série tem apresentado Ii- Série 5 numero 6992 no valor de Cr$ 20.000;00

vros em que se descrevem para as Milhar de qualquer série DO valor de Cr$ 2.500,00 Preços:

crianças, e adultos, as' belezas de Centena 110 valor de Cr$
.

600,00' Cr$ 4,80 e 3,00.
·nossa terra, as riquezas € mara- Milhar na ordem inversa Cr$ 1 �OOO.OO "LIVRE" - Creanças maiores de

vilh:as naturais.
.' OBSERVAÇÕES -:-'O p'róx�mo, sorteio realiziU.e.a, 5 anos poderão entrar às 5' horns,

Os aeontecimentos históricos I-i.: .0:0 dia 30 de "Junhl) í4s.-feira)\ p�la Loteria Fede.ral .

do Estudantes sem caderneta, não

gados aos acidentes geográficos Brasil. de conformidadtl com (,
.

Decreto-léf n:' '7.930;' de gozarão ,do respectivo abatimento.

são .focalizados de maneira inte- 3 de. Setembro de 19�5. IMPERIAL., Hoje às 7,30 hora�

ressante 'Pelo autor, fazendo des- Rio de Janeiro, 29 de M'do d� 1948. o CORTIÇO
pertar ria imaginação e na sensi- Alexandre da Paz -Fiscal Federal.
bili.dade dos leitores um ,caÍ'inho I VISTO: Ecloardo F. 'Lobo' -Diretor Tesoureiro'
maIS fundo pelo que é ,brasileiro. O. Peçanha -Diretor-Gerente.
ü volume ora apresentado, so- Convidamos ós senhores contem pIados, que eetejam

,bre a terra paranaense é dos mais com 08 seus titulos em dia,' li virem, à nossa sede, paTa
ricos em matéria ilustrativa e to- receberem seus pr.êmios de aCÔrdo com o n08SO Regu-

I dOS.
os aspecLos da região dos

PiO.
lamento. -- '

nheirais ali foram gravados num

:-----...;,;..;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;------! texto escorreito, simples e ilústra- V ,. I A· J A N' . T E 5do pelas mais sug-estivas Io'rmas. Domingo
qsvaldo.Ribas e Senhora Trata-se de um dos vitoriosos IMPERIAL

ParHcipam aos parentes lançamentos de "Edições MeIho- Firma recém-organizada, com ótimas representações, - O mais sensacional e eleh'i-

e pessoas de sua aml!' ramentos" a. editora pioneira dos necessita de dois via;antes par(l trabalharem neste Estado, zante filme de todos os tempos.
zade o 'nascimento de bons livros' para a juventude. à base de a;uda de custo e comissões· Cartas de próprio Esta'-é a face da Fúria!

sua filha punho. dando referências, à Câixa P, sta/, 361 - Fpolis. Esta é a moradia do Diabo!

V A N la 13, RUA MADELEINE

Fpolis., 295-48 Registr- OS de Diplomas
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47, deverão reauerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias.'

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr
mos do Prüj,eto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição
dos seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.
TRA':{'AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. Alte. Barroso, 11, 10 andar -- Cai,xa Poslld 3.932 - Rio

Dir/tlCãO; do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

TambéÍn está em Florianópolis
o sr. Mauro Montezuma, Super-iné tcndenete Geral da Sociedade Co

-mãe de conceituada família, ,nesta rnet-ciul Anglo-Brasíleir-a de Moto-
"data, será sem dúvida, muito cum- res "Brarnoto", do Rio, Distribuído-
fJ:'rirnentaçla. res Gerais da "Nuff'íeld" para o

, X X X Brasil.'
.

.
PERÍ DO GUARANi CAMISAO
Em Tubarão, onde reside -e exer

,.d:e a clínica odontológica, vê pas

-sar hoje mais um aniversário na

.''<ialício o Sr. Per
í

do Guarani Ga

,:misão, hábil chirurgião dentista.

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

ALIANÇA ,DO

carta Patente D. 113.-Expedida pelo Te·soUlo Nacional
'Pleno Federal do Brasil IfX". ((Y« e ·Z· '

a "Pleno Aliança"

RITZ - Hoje - ROXY
Ás 5 e 7,30 às 7,45 horas

'\
.

Sessões elegantes
Red Skelton - Esther- Williams

- Carlos Ramirez - Básil Rarhbo-

cm:

'ESCOLA DE SEREIAS

"
No programa:

Cinelandia Jornal - .. Nacional..
Noticiário Universal - Jornal.

•

- Hoje às 5 e 7,30 l!(.ras.'
Sessões Chies

- Um filme' no qual tudo é ter-,

no, sublime e sincero ...
'LARES SEM MÃE

(Terehnicolor)
com:

Peggy ANN GARNEH.
Lon Mc CALLISTER
e Ednnind GWEN .

com:

Hortência SANTOS.
No programa:

1) - Seleções Cinematográficas
- Nac. Imp. Filmes.

Preço:
Cr$ 3,00 (único).
"Imp. 14 anos". ,

.ODEON

,
caIu:

James CAGNEY
ANNABELLA
Richard CONTE
Frank LATIMORE.

ESPETACULAR!
GIGANTESCO!
DIFICIL DE SER IGUALADO!

Camha., Gravatllli Pijame:lt,
Mera" d•• · melhoreI, pelaa,i"me
nores pre�0t! 116 na ,CASA MIa
CELANEA - Rua.C. MafrlA.

.. �
!

I
j
�
j

l'
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CLUBE DE
, GO"STO,�' ' .. ',.. ,,\

DIA 6.' DOMINGUEIRA. DIA 19. SABADO'. SOIRÉE: DIA 24. TRADICIONAL BAILE' DE SÃO JOÃO., NOITE NO" ARRAIAL.
DANSA DÁ QUADRILHA. CONCURSO. ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO' DA M�RINHA DO ESPO'RTE. TRAJE. A CARÁTER.
RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE� A PARTIR DO'. DIA �4 DO' CO'RRENTE: CR$ 30,00.

f' DIA 27. DO'MINGO. FESTA INFANTIL, EM HOMENAGEM A 'SÃO' PEDRO'� DAS 16 ÀS 20 HO'RAS.
AS SO'IRÉES E DO'MINGUEIRAS TERÃO INíCIO' ÀS 21 HO'RAS.

DOZE

--_.__..____,-_._-_..

_��
...---

M''.� UNDODOS LIVROS GRANDIOSAS
-

MAGROS E FRACOS
_,�. t . I -

.. V A N A O I O L ! "ENTRE ,0. AMOR E A H()�;� ", ad�ür,ável :'D_mance de amor � de I l\1ATINADAS
costumes parisienses, que encerra uma grande Iição de moral em suas Todos os Domingos, grandiosas
empolgantes pág-inas e que foi premiado pela Academia Francesa, é "MATINADAS"
uma das mais indiscutíveis obras-primas do excelso Alphonse Daudel, Sob o alto patrocinío do "C1'édito
.Traduzido por Gama ,e Si lva, acabade ser publicada na vitoriosa co- Mútuo Predíal", jornal'''O Estado"
Ieção "As Obras Eternas", da Editôra veccnr, do Rio,de.Janeiro. e do �'Ci.ne Rita",

• • •

Serão oferecidos mais .de Cr$ .• ,

Muito em breve leitor poderá saborear um dos livros mais suges- lO.oo:tl,oo em prêmios aos concnr-
• Uvas e cativantes do ramoso romancista Aldous Huxley. Trata-se de rentes dos concursos:

...A Mais Bela
"VLNGANQA PÉRFlIDA", em, tradução de Marina Guasparí. YOI' Ce)egial" e da "Rainha da Ci-

"DUCHESS HOTSPUR", o famoso "best-selled" americano- de Ro-:

samond ,Marshall, alcançou um 'êxito sem precedentes na França, onde
se publicou em livro e como folhetim do primeiro dos diários parisi
enses, Muito em breve êste famoso romance, que já está traduzido em

nossa língua, verá a luz publicado pela Edítõra Vecohi,
e

· . . .

}n lt:AF. !iUMA'TJf�o &
"A oOÜiNDIQÃO HUMANA", o magnff'ico romance de André Mal- PLACAS SIFILITICAS

rau:, esc�'up�losament� _�raduzido por Livio de Almeida, oUt_eve f��'-. Elixir JlfL.Nft0ne1ravorosa acolhida no mundo 11?1.tor de nossa terra, Agora, todos aguar-
U

.uy. -

to
dam com crescente interêsse a próxima punlicação de ,9utro éélebre Medicação cnd� ���J�o tl'atamen
romance de Malraux : "'O TElMPO DO DESPRÊZO".

I

-

pessoais, COilce-

É Indícado nos' casos de fraque
za, palidez, magreza e' .fastio, por
que em sua' fórrmila entram snbs
tâncías tais como Vanadato de' só.
dio, Licítína, Glícerofosfatos, pep
sina. noz de cola, etc., de ação
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. V�nadiol, é
indicado para homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e está
licenciado peÍa Saúde Pública.

• • •
I

.

""Está sendo esperada com.Jníezêsae .a .segnnda erl.u;ão,-de�'.QS�.81I.B::
TElliRANEOS DO VATJ.CAJ'K)", talvez o mais original e discutido den
tre os romances de André Gide, que recentemente obteve o Prêmio
Nobel de Literatura. É de Miroel Silveira a tradução de "QS 'SUBTER
RÂlNEOS DO VATICÃ'NO".

- ----------------_ _-_ __ _ _--

em Coqueiros
Vendem-se diversos, com oháeara., á beira-mar; diretamente ou

por intertnédto e 8-00 financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

Terrenos "A oGNSA MAl.JDITA" é a obra-prima n. 2 de Earl Derr Biggers,
autor de "O Camelo Prêto" e criador de "Charlie Chan", "A Casa Mal
dita" (Seven Keys to Baldpaie ) é .um delicioso, inebriante romance,
em que o Interêsse, o mistério e o hurnor-ísrno atingem os cimos do su
perlativo ... E êste livro também não tardará em ser�Uiblicado.

"R- II
IVRêgi1tradoras

· . .

De Pitigr illf, cuja recente conversão suscitou tantas discussões,
acaba de pubhcar-se a sexta edição de seu romance "A VIRGEM DE
18 QUI.LATES", e estão para ser publicadas de um momento para ou
tro a quinta edição de "O -CTl\'TiQ DE CASTIDAlDE" e a quarta de "O
COLAR DE AFRÜlDI'JlE".

'

"A iCA,SA DE ROTH.sC.HTILD", em que aparecem os grandes ma

gnatas financistas dessa estirpe, que tanto influiram na marcha poli
tica e econômica do .mundo, é um livro célebre, escrito por Egon Con
le Cor-ti e traduzido por Elias Davidovích. Fig-urará na coleção "Vidas

Extraordinárias", da Edítôra Veechi..
;. * *

A obra-prima de Rafael SaJbatini, o romance intitulado "A FON
TE DA DESGRAÇA", em 'que o protagonista, é Frederico o Grande,
fundador efetivo do pangermanismo, e onde há lances de astúcia, de
amor, .de maquivelísmo, .descritos pelo grande romancista a que se

chama hoje, na 11 glalerra e no mundo Inteiro, o "Alexandre Dumas

moderno", está ohoteudo um êxito extraordinário em todo o Brasil.
· . .

Vendas à vista e prazo
Distríbuidol"es exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS & CIA.
Felipe Schmidt, 2 - 1° andar

Mais uma vez o cinema volta a pôr em voga o mias belo dos 1'0-

manoes do exímio Maupassant : "BEJL�AMI". A história do homem sem

coração, que Jazia da paixão que suscitava nas mulheres um pedestal
para elevar-se socialmente, está sendo ávidamente lida, na edição
completa d€ "Os Màiores :Êxitos da Tela", fiel e cuidadosamente tradu
zida por Alf'redo Ferr-eira.Produtos Veterin'arios

O INSTITUTO PINHEIROS - (C-aixa Postal, 163 - Florianópolis),
(Caixa Postai, 163 - Flo-rianópolis)

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêutícos, que está iniciando Q lançamento de uma grande série
cresses produtos.

Os primeiros lã a venda, são:
SU.LFAGUANIDiNA,: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

IMO g.
.

VACINA CONTRA l\fANQUEIRA: AÚ1110las de .10 cin3 e frascos de

IlOó ema.
SôRO -ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3. Vamos ler um divertido e famosoYomance de Mauríce Dekobra:
VAC1NA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos "O AMOR, AS MULHtERES ... E uM FlILóSOFO".

ide .< 1:00 cm'3.
VACINA ANTI-RAB1CA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de MO omS.
. .

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de vafidez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessárlo
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta .garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerjona '(Búco:'Vaclna contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, 'e ainda, Vaéina Contra a

Eouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc , ..........•.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sõbre as doenças
�os animais, domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
_'lll'nto de Veterinária. /

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
,(terá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eD

,�()ntrados na localidade de residência do solicitante.
I

· . .

Outro grande sucesso de livraria: "ANTOLOGIA DA NOVA POE
SIA BRASILEIRA", em esmerada e completa recompilação, ef'etuu/ía

p�i" grande Ihllcta. J. U, de Araujo Jorge.
• * *

"DE VOLTA Á ILHA DO DIABO", o célebre e popular issimo ro

mance de Gaston Leroux, que tem por' personagem central o forçado
Chérí ...Bíbi, está no prelo e não t.ardará em ver a luz pública, tradu

zido por Alfredo Ferreira..

· . .

I'C A P I T·A L'A R"
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

(kndo mais'outros beneficios de ca!'àter assistencial.
Representante em Florianópolis:

: PEDRO NUNES

j'
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da jóIa

inicial de Cr$ 10,00 apenas.
,

Participação nos lucros

1 -_.__ .. __ _ .. _ .. _- _ __ _ _._._ .. -_. __ _ .. _-_ __ ._ _ _._ _ __ ._.-_ _-

I I
v. S. deseja 000perar na grande obra social de recuperação

dos mendigos 'I Apresente sua i,déia ou ofereça seus serviços, dei

! I
xalldo seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catari

nense, em poder dest.a redação.

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

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do BraSll

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

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

dade".
_ .N.estas:_'�AD.AS��.s.e..rã.o_dis.:!.._.,__,

tribuidos brindes e prêmios' ao dís-
tinto auditório.
Duas horas alegres, para os cole

gíais de FWfl.IANóPOUS.
Programa de Téla e Palco,

,
Na Téla: Jornal Nacional, Comé

dia dos Três Patetas, Desenho Colo

rido, Shorts, etc .. ,

N-o Paleoe Apresentação de '

JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata

rinense).
JAIRO SILVA (O cantor român-

tico).
'

OSMARINA �ANGUILHOTE (A
caçula do samba).
Animação de: ZECATÁU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.
E ainda apresentação no palco de

12 candidatos, em busca do tituJo,
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

"

Moveis
infantis

TODOS OS

IMAGINAVEIS':.

Berços eodeirinhoa
- privodinhotl - batan_

,

Ç08 .- brino·uedo-s
moderno.

Prót cos - Re.ist�nte.,

Preços excepcionais.

Na.ural
R. Gol. Bittencoul't t 19

FLORIANOPOLIS '.1

CA�A MISCELANEA diltrl-'
buidora dOI Rádiol R .... Cá, A,
Victor. VálvulaI e �Di.co••
Rua Conselheiro Mafre 'I

............. �
.

PASTA DENTAL
ROBINSON

. . .. . .. .. . .

Encerador
Leonel iJ. da Silva, com per

feito conhecimento da.. profissão.
oferece os seus serviços.
Qualauer il"fnrmeçõt"Q c..,m o

�r. Lucia Domingos de Carva
lho.

TE: EFONE 75t.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.NOS SALOES DO' LIRA TÊNIS CLUBE, SÁBADO, DIA 12 DE JUNHO, "SOIRÉE" DE SANTO ANTÔNIO COM -IN1�IO AS 21
BORAS, ORGANIZADA PELO GRÊMIO LIRA -- PARA OS TRAJES PEDE-SE A TODOS OS ÚLTIMOS MODÊLOS PARA 'UMA
FESTA NA ROÇA _. PELA ORQUESTRA JUVENIL OUVIREMOS OS MAIS BELOS NúMEROS COMUNICA-SE AOS SRS•

. SÓCIOS··QUE AS MESAS ESTARÃO NA RELOJOARIA MORITZ A PARTIR DE7.DE JUNHO.

I I ii
. . .. �.,'- 1° CONGRESSO INTERAMERICANO DE ANTIGOS ALUNOS DA

:�S«i:ê::1:6L�X�!O 1 Vulcanizadora Leonelli J)E 31 DE AGOSTO A 5�:M::=R:ED�79::, EM S. PAULO, BRASIL
ATELIER MOD.ELO DE VULCANIZAÇÃO As Teses oficiais para o 1°' Congresso Interamerícano de Antigo.

Alunos da Companhia de Jesus -serão:

.... f-lAOUIH,ARlO .MODERNO la O homem, o Estado e a sociedade. Noção' cristã da liberdade.

Perleição e gE'r4ntia em: Pne US',
,,;,'

CaQ'lar.'s,
--

8apa:t'ÓI; 2M A, reforma social pela extenção da. propriedade .'l todas as classes.

d S h s!t Condições econômicas ,'de desenvolvimento da família .Gelochee, Çjnt8�
,

e en 01'8·8 -etc , _ ..

41\ Organização das profissões em face da doutrína social da Igreja.
M,ontagens .de PNEUS em 5 minutes 51r Assistência moral e materlal IÍ infancia abandonada e delinquente.

Ru,a Fr�nci�" 7'()�ntini(}.- ···12:c-. B.. �� c ItJ..ORI,*NOPOLIS -.1!l Conceito cristão do trabalho.
._ ....

.

�_.'..'_.'"•.._.... �,. '1a Á justa r-etribuição ®"tr.abalho. Salárío-famllía, Eficiência e sa-

lário.
, 86 O trabalho da mulher no lar, no emprêgo e na fábrica.
9& Unificação e sistematísação da atividade

. Associações dos

Antigos Alunos da Companhia de Jesus, diante 'dos atuais. problemas
sociais e econômicos.

. .

antigos alunos e as relações entre estes e a Companhia de Jesus.

Alunos da Companhla de Jesus. Sua organização e constituição defínltí

"a. Como deve agir para estreltar'ós vinculas de solidariedade entre os

antigos alunos e as relações. entre estes e a Companhia e Jesus.

São Paulo, Dezembro de 1947
feclera(ão Brasileira das Associações dos Antigos Alunos dos Jesuital

çoUGIO 810 LUIS � Avenida Paulista, 2.324 - SÃO PAULO

flOSSOS confrades Mário Domingues
,8 Vioente Lima tiveram, em 1928,
;a idéia de fundar uma emprêsa de
zecostes de jornais, poucos foram
-os. que acreditaram no êxito dessa
.:.niciativa, não obstante várias en

ttidatl'es --ctessâ -

espécie 'existissem e

iProsperassem na Europa e nos Es
'tados Unidos. Lêr os jornais diá
rios e dêles. recortar os assuntos
.que possam interessar aos seus as

:sinanLes, é o interessante e util
drabalho executado pela AGENCIA
LUX, mas isso, a princípio, não

Wareceu, aos pessimistas, uma ati
-vidade que lograsse aceitação. Má

río Domingues e Vicente Lima po

eém, convictos de que a--AGli:NCIA
LUX seria de grande utilidade e

>terminaria por 'vencer, não se dei
.xaram intimidar pelas cassandras

<flue lhes vaticinavam um fracasso

«I curto prazo. Sem nada copiar das
.emprêsas extrangeiras, souberam
.criar uma técnica original, prática
,;!) segura que, com o auxflio de um

'\ corpo de- funcionários especiali-
zados, lhes permitiu executar a- ta
refa a que se propunham: rome
>cet' � qualquer pessoa- tudo quan
tto se, publique nos principais jor
nais diár-ios do Brasil sobre qual
<guer assun to, indicando, com pre
.eízão, em' cada recorte" o nome do
jornal, a cidade em que êle círcu
]a e a data em que foi publicada á
notícia ou comentário constante

<do recorte. Em pouco tempo a

AMNCIA LUX tornoutse conhe

-cída em todo o Brasil; o número

<de seus assinantes foi sempre cres

(lendo e hoje o serviço de recortes

<é uma subsídlo informativo da

mais alta valia de que se utilizam

ministros, governadores, reparti
-ções púbficas federais, estaduais

. . . .. . .

� mun'icipais, deputados, senado·
, ' Se ricos .qu�r('is fica'!res, grandes emprêsas do comercIO

De modo feeil tle!!Al
.e da indústria, estações de rádio,

F.
.

h
.

".
-

:ferrovias etc., além' de escritores, NB7,:! dO!te "llM·m.·8t lnqp("rlçd�')l. aí- . o ,-.r-e 1 o II UO re 18
:artistas .e partICulares em gCI' .

• ••-.. • • •• ..,. • •. ,.. ""

Com sua Matriz 110 Rio, á rua Bue- PASTA nF,'\.l�AL
.nos Aires, .176, a AGÊNCIA LUX ROBINSoN' ,

tem também uma. importante su-

'cursa,l, no Edifício América em

:8&.0 Paulo, e possúe corresponden
:tes em todo.s os Estados. É com sa

tisfação qne assinalamos a passa·

;gem do 200 aniversário de tão
útil organiz'ação, congratulando-nos'
com seus dirigentes e funcioná-

o dia iO de Junho, as-

:sinalou .Q aniversário de .uma ·01'

;gaoizaç.-ão de que. se póde orgulhar
.o espírito realizador dos brasilei
ros: a AGENCIA LUX. Quando os

.

ll'ios.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

o Batalhão llarrig-a-Verdt
'01 constituido de catarlnells68
:destemidos e o E'Colég'io Bar·
rlg'u-Verde", usará a mefiDl8
bit ndeira.
.............. ........ .

Sala no cenfró
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradeotes rO 5
Telef('.re 1393

TINTURARIA t
Só 8 "CRUZEIRO" Tira

dentes, 44-
Profissional Competente

Coria Metropolitana Educacão '

para
i". , CONGRN�O�UCARlSTlCO o -trAnsito

-

\
Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do. 50
Congresso . Eucarístico Nacional a

todos os fieis e demais interessados
que ° mesmo se realieará de 28 8

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul. /

.

Acreditamos que, em todos os se

to�es dá' atividade humana, há sem

pre os homens prudentes e os ho
mens Imprudentes. Quando 'B .tra
ta, porém, de automobilismo, o ca

so assume um aspécto de certa

gravidade, clamando pela correção
urgente daqueles que, de posse de
um cano, põem em perigo de vida
a si e aos ou-tros membros da so

ciedade. Assim qualquer iniciati
va destinada a aumentar a segu
i-ança dOR pedestres: e OO.S aulorno
blistas deve ser encarada COnIn

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
necid.as pela Empreza Turtsmo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perígrínação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos; c)
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em eonfortaveis "oni

bus", através do Paraná e Santa
Catarina; d) outra terrestre, partín
do .do Rio de Janeiro... pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens. obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de anto, onibus,
aviação, etc., na certeza de .que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor li

Nosso Senh-or Sacramentado.
Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presí
dente da C. A.

.

uma relevante contribuição
° bem estar público.

Nêsse sentido, digna de francos
aplausos é a realização da F91'd,
fazendo publicar, noBrasil, um ln
íeressante trabalho de AI Esper,
chefe dos volantes (te prova daque
Ia: companhia.
Nessapublicação, intitulada "Co

mo ser um bom volante" o autor
explana de maneira agradável e
com inúmeras Ilustrações OLj/�l i
"as as regras simples, mas f're
qucntemnnte esquecidas, para se

dir-igir um carro com segurança;
nas ruas e nas estradas. Se os nos
sos motoristas, apredizss ou vete
ranos, tiverem sempre em mente
aquelas regras básicas de bem di-

. rigir, de uma coisa podemos estar
certos: diminuiremos cons.id,wà-.
velmente o' número de acidentes
de trânsitó.

COMPRA E.
VE NOA Df.
CASAS E WIREIIOS

HIPOTÉCAS
AVALIAÇÕES

l[6ALI�AÇOES
ADHll'ilSTIIACÃO 1o1i!"''E-U.!'''Fo'..1'I...r;----,Q-(t4--D..l'O''"DO''!'''Q-O--J''''S-------..
DE IMÓVEIS "'-.784 "'0I1IAf'lÓPOJ..l5 -5A1tTA CATAQ/f'tA

rrc.

Fazendo distribuição gratuita
dessa publicaçã.o, entre os motoris
tas do Brasil, a Ford est,l prestan
do à.� autoridades brasileiras uma

.inestimável contribuição, para >iO

luciollar o 'prQblemp. do trânsito .

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, saia, ba
nheiro etc. SerVe também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.

-0- .

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, �om ? pavi
mentes, sendo o terreo para comércio e o-superror para resídêncía, t

ótimo ponto. Preço cr$ 350.00Q,00.
--()-

RUA. DEODD.RO, prédio' com 6 quartos e d-emais instalações. Pre
ço: Gl'$ 250.000,00.

, \

EDlpeza,de navegação
CHER·EM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
rnaxima rapidez e garantia para tr ansporte de !luas mercadoriq,

A�(!ntes tm Florianórolis C \F?UJS H08:?CKE S. A.

RUA ALMTRANTE LAMEGO, ótimo prédio construído em terreno
de 17 x 30 todo murado, com 4 quartos, etc Preço: Cr$ 215.000,00. .

--o--

CAPDE,IRAS. casa desocupada com .. 3 amplos qua�t?s. banheiro
água quente e fria, banheiro, chuveiro, instalação sanitária, etc. Pre
ço: Cr$ ôO.{)Ol)tOo.

-0-

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em

terreno ·com '11íX:26, oom 3 quartos, Bala de jantar, casinha, instalação
santtária etc.• Entrega-se a chave DO ato da venda. Preço Cr$ oiO.OOO,oo.

--()-_ -J

TEiRRENOS
RUA FEUPE SCJIMIDT, tendo 11;UOx30. PreQo Cr$ 3.5.000,00.

--()-

RUA BL.UMENAU, tendo 8,70x32, rua .caloada. linha cireular�
Preço Cr$ 35.000.00�

,

.

--0-
. ESTREITO, 5 lotes de tOx40 (U}QOm2.), ótim() local. PreÇ{): Cr'

50.000,00.' ',�' � ,

'

-0-

RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000.00..
--o--

HLPOTECAS
Aceito capital pará empregar sôbre gaf'antias hipotecárias. Con.

mtte--mé sem compromisso. Sigilio absoluto.
.-0-

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos etc. medindo �
terreno 24 x 86 .. Preço Cr$ 120.000,00 .

, FAZENUA
SÃO JOAQUIM, grande gleba <hl terra com cêl'ca de 5.000 pinheir . .)�

de 40 cenUmetros de diamentl'o e muitas outras bem!eitorias, como

5eja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessados. PreQo

Cr$ 500.000,00.

-----�---------��--,

)
1

I
�

I
ALEMACBOXER

Vende-se lindo exemplar macho, c/pedigree do K C.P
Pais premiados na exposzçao Orelhas já cortRdas,
idade 4 meses Preço Cr$ 2.000,00 mBis informações

Caixa Postal, 2850 - São Paulo J
r
)

-----------------�---���-;;--;-�------
o r. eihor prlllente para leu fi- NÃO ESQ U E ç AI

Ih " é uma caderneta do' CRE'DI
TO MUTUe PREDIAL,
•••••••• e .

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
ra dos melhores profissão·nais da

cidade para lavar, passar e tingi1'l
pelo sistema suiço.
R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI
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Daminuo - prõximJJ, no estádio Jla .ECO" o JlOcaiUVi _reBlizará grandioso
festival esportivo em benefício dos seus cofres.

De Gaspar virá ,o . Tupi,
'

pa ra enfrenta-r o valoroso conjunto de Auapito Veloso.

'A SENSACIONAL e tradicionaã
Corr-ida da Fogueir-a já começou a

movimentar clubes e atletas efll

Plor ianópol is.
A corrida de São João, qU'8 a F.A..

GLUBE ATLÉTICO RECREA1'IVO C. promove anualmente, é um em-

OLLl\LPLCO 'IJreendimento de grandes propon-

ções e finalidades notáveis.

Encontra-se em .nossa capital,

j
Palmeiras, de Curitiba, estã, 'bas- 'Havendo·'- conseguido "0 seuTn- A diretoria do Clube Atlético -Neht" eooperam todos os setores

tendo regressado �o:ningo último tante interessado em contratá-lo" tento, o emissár:o do �ritiba r-e- Recreativo Olimpico convida a to- d� vida da capital. Rádio, Impren
procedente de Cur itiba, o valoroso

I
para a temporada.. tanto que cre- gressará amanha a capital paraná- dos os seus' associados a compare- su, Comercio, Industria, classes ar

centro-atacante conterrâneo Leõnl- denciou alto dirigente, para acorn-
\

,

'e,er na séde do mesmo para tratar rnadas, todos enfim dão a sua par

das, que no ano passado defendeu panhá-lo com o fim de conseguir , cnse, levando consigo, mais uma
de seus interêsses, achando-se esta cela -

para que essa festa seja II

a bandeira do Caravana do A� no o seu passe, de vez que' Leo�idas ; grande figura do soc:c.er ,c?�rinen. diretoria á disposição dos' sr. 'as- maxírna do ano.

eampeonato amadorista, do qual acha-se preso ao Figueirense. S,8. Como ac::>nteceu c:>m NIvaldo,
saciados, Lodos oS' dias das 18 ás -Em '1948, entretanto, a FAC pre

foi um dos principais artilheiros. Leonidas conv-enceu logo no pri- f3aI!ford, Adao e Aduci, esperamos 21 horas, em sua séde social 'à tende efetuar, a maior CORRIDA
Entrando em contactá com o ex- melro ensaio, encontrando-se, se- que Leonidas se firme, definitiva- rua Pedro Demoro n, 1.610, no 20 DA FOGUEIRA DE TODOS OS

lPlêndido center-forward colored, I gundo noticias vindas de Curitiba, mente no pebol araucar iano, como 'sub-distrito (Estreito)
, ,

TEMPOS e espera um esfôrço ge

soube a nossa reportagem que o em perfeita forma. uma das suas grandes esperanças. i A Diretoria. ral para a apresentação de mais
, de CEM ATLETAS, número nunca

Direção de PEDRO rAULO MACHADO

a corrida da
Fogueira

I

,
alcançado nos anos anteriores.

Em preparativos a· nova o Figueirense deseja enfrentar o ,,�:�:�::;i::�d;::l;�ii: :::er�
enli,,-dade do', remo :,Carlos Renaux no próximo sábado �,�;�J;�gae;�':�:I�!r�:n��'I�ri�:iS�:

I S'ão João. O Atlético como nos anos,

Ao qu-e .fomos
í

ní'orrnados, os I nenhuma 'l'c1PosLa havra ainda
anteriores deverá apresentar mais

Màxl·mo Burtl-DelltO repre"ent'30te da FuSe
diretores do Figueirense, dirigi- recebido o alvl-riegro. Enlretan-.

fie cinquenta homens com que pre-
ln' tl , ,li rarn um convite ao Clube Atlético Lo há esperanças de que as demar-

tende conservar a taça "Governo

l·uudo à C. B.D."
Carlos Renaux, de Brusque, para ches cheguem a bom termo.

do Estado", O Lira com sua equi-
a, realização de um prélio amís-

,. ' pe sensacional jogará no "f o"
toso nesta cap itál, nO,liroximo O Carlos Renaux possue uma, .

,<

".
c og

sábado à tarde, no estádio da F. C. dioa equipe e é natural que venha ,I mais de dez atletas. O Caravana

D. IIJl'OPOrciona'r ao nosso público um
do Ac, ao que sabemos deverá apre-

Ao encerrarmos esta nota atraente e!pel�culo flibebon.shco. sentar-se com cêrca de 20 a Irin-
Felicito aos queridos amigos e la atlétas. O Taubaté apresentará..

dspor'Listas catarinenses POI' essa também, uma grande equipe, Pos;
atitude, reveladora do interêsse e

I ' sivelmenLe teremos, também, ailé-
do carinho devotados ao nobre es-

O A t· á d b· t d BI
porte do remo e que nos traz, a veu orelro trar uma grau e

-

em iU- b[��rãO� umenau, Joinville e Tu-

'esperança, senão a certeza, de que
'

x!.Ida à nossa C�PI·tal � I Os convites estão, s�ndo fe.itos e
novos horizontes se abrirão para U �,Il FAC espera a maxima díf'usãe
o esporLe náutico hart-iga-verde, A F. C. D. acaba de receber tele- No domingo, tambem a noite, o i dos detalhes d "C "d' d'

d A"T1:'INTU'REIRO"
. I - a orrr a a Fo-

que o levarão ao prestigio e ao ex- gramas de São Ludgero avisan o ,\ J2J. ,;, , Jogara sua ultima I guelra" P I' d id'. -,
' ara uma esp en I a exe.,

plendor a que atingiu, em épocas que os vice-campeões brasileiros partida e� nossa _capItal, �uando, cuçãos'
'

,

rassadas. Reconforta àqueles que chegarão nesta capital na tarde' dê enfrentará a seleção da capital, I A Rádi G .,

I hoje.' ISerão certamente ernocíonantes", .

10
• u�ruJa, como nos anps

(eram o melhor de suas ,energias
,
.;

"
" ,anterIOres, Ira, cerLamente irra-

moças, do seu esfôrço do seu amor,
A notável equipe do A,:enturelro, ess�s paIÜda� e o nosso' p�bhco, diar essa )rov

.

Como �e sabé, o)Úach1,lelo pre-
ao esporte do remo do qUe resul- que segundo sab�mos esta em exce- tera oporLumdade de aplaudIl' o

d t d
I a sensacwnal, levan-

t d t t.ou' o pr,ozre"-"o d,e que J'a' desfI'll- lentes condições físicas e tecnicas, AVENTURE,I;RO em sua primeira dO a o .os os recantos do Estado e

e,n e raz'er -a esta capitál uma for- � ,,� o Bra�Il os detalhe' p Ih
f l)retênde realizar J''Ügos notáveis em exibição depois de ter repres,enia- .

' " ,s ara me Ol"

te guaI
. -

h f' ,ou, ver' que companheiros de ve- "'e n
'

, , 'l1lçao gauc a a 1m de co- rioss� 'capital. ,do o. noss'o Estado 1).0 Canpeonato I',
laIS sensaCIOnal CORRIDA DA,

memorar condignamente o seu ani- lhas carpinbadas voltam ás lides, I f OGUEIRA de t d é
d'

' A-ssim na noite de amall,bã o Brasileiro em que conquistou para
,o as as pocas.

'Versár-io de fundação que ocorrerá ISpoStos a trilharem a áspera grande �lube do sul jog,ará contra

J
Santa

ICat,arina o VLCE-CAM'PE-I
A

pos,tos, ,

pois, desportistas de
la 11 do corrente

-

t d F
os Lrada da_ luta e do sacrifício 'para Santa Ca' �

, nao 'es an o a . o Barriga-Verde, vice campeão 'da ONATO. ""rIna.

N S C fl'll'ada a' C B D t que se reerga o esporte que s'empre A. .., ...., orna-se capi t.al, e que conta com jog'adores rapaziada de São Lud.gero, nós
,

impossivel a realização de regatas
foi o favorito das massas popula- de grande cartaz, a maioria dos que a conhecemos porque'estivemos

I
MALES QUE COMPENSA�

interestaduais. res.
quais está r,equisHada para o irei- com ela ,em .são Paulo, é de uma Muitas vêzes, quando as vacmas

rr�dos os clubes, sejam da çapi- Podem os amigos guardar a cer- namento do selecion,ado da, capital. sim�licidade impar e sua serenida- "pegam", aparecem f�br�, ,dor �e,
talou do interior do Estad� estão t.eza de que me encontrarão nessa Na noite de sábado o A.VENTU- de Invulgar impressionou até _ a cabeça,. ma:l ...estar 'e 1n�oma. Sao

riando todo o apoiO ao pr,esidente estrada, pronto e palmilhá-la a REfiRO irá eIlifrentar' o poderoso platéia paulista nos cele'bres jogás manifestações passageiras e sem a

,.Iaá Guedes, da 'FOl1seca, o qual se ,�eu lado, sem me poupar trabalho sexteto do UBIRATA�, em disputa dQ ano passado.�' I menor gravidade, grandemente

mostra satisfeito com os trabalhos nem canseira. da segunda melhor de três da TAÇA A ap�esentação' do Aventureiro I compensadas pelo imenso benefí-

.que se vêm processando dentro do O convite 'que os a�igos me fa-- DR . .oSMAR 'CUNHA, de que, é de- em nossa, capital está' sendo pa- cio da imunidad-e que se adquire.

mais alto espírito esportivo. Zl'm, para' representar, na CBD a t,e�tor por ,ter vencI�o a eqUlpe �e trocinada pela F. A.' C:-' com a fina� Submeta-se à vacinação Mtina-

A entidade ,está bem representa- Entidade ora fundada, enche-me de Enco nos Jogos reahza:dos em Sao !idade de selecionar os seus joga- riólica_., para ficar im7Lnizaoo'

,la na ,C. B. D. Em resposta ao te- desvanecimento e alegria, pela Ludgero. dores para Ü' proximo, canpeonato contm a va1"íola e o alastrim. -

lpgrama que lhe foi endereçado pe- oportunidade, que se me oferece, Essa será a segunda partida e si �Falsileiro que será di'sputado em SNES.

los clube� na'lltl"COS, convl'dando-o vencedor, o AVf',ntureiro ficará de JU ho próximo.
_ de poder pôr-me ao serviço do es-

3. representar a entidade nas reu-
'

t posse da lac,a, definitivamente. Se ------------------------------
porte náutICO de nossa erra.

ao 'UbiraLan couber a vitória deverá
niões do Conselho Técnico de Re- Q t ed'd de fI'lI' ça-o e'suan o ao p I o a, -

haver, 'ainda, uma terceira partida.
t,� deve ser feito observadas 'as

e�igencias do artigo 12 e seus in-

cisos. Entretanto, a F.ederação po- e�t.eja revesbido da necessana au

derá fazer um oficio solicitando fi- ,.I oridade a-fim ...de de que, assim,
liação provi?ória, subol;dinando a �,oss'a eu enteI'vir .

.(!isco Murtinelli" a seguinte carta: confirmação da filiação cumpri- Fico, pois, aguardando as ordens
"Rio, 29 de Maio de 1948. ll'!,ento das exigcncias estatutária�, Cos amig'os e esclarecimentos a res-

Meu caro Elias. dentro de um prazo, digamos de 90 reito dos detalhes que me punham
Recebi um telegrama firmado pe-

Jos clubes náuticos de Santa Ca
lt:.rina, em o quele me ,era comuni
'cnda a desfiliaç'ão da secção náu
tica da Federação Catarinense de

;Desporto e conseql1enLe, fLlmlação

Mais no futebol do Paránãiun ' catarinense'

Com a fundação da entidade do da Federação Náutica de Santa Ca
remo surgem novas perspecLivas lartna.

para o esporte náutico do Estado.
Cada dia qué passa mais se avo

�nma o interesse dos clubes e do
público em geral pelo prog-rama a

ser traçado pela Fedração Náutica
de Santa Catarina.
Pelo que nos foi dado apurar, já

foram tomadas as primeiras medi
das relativas à filiação à entidade
máxima do pais, pois é pensamen
to dos seus dir-etores r'ealizar com

petíções dentro do mais curto es

paço de tempo.

mo da entidade cebedense" o sr.

-comandante Máximo Martin.elli,
ue já prestou grandes ,serviços ao

nosso esporte, enviou ao sr. José

Elias, presidente do C. C. N, "Fran-

dias, que me parece ,suficiente para

áprovação de estatutos, seu regis
tro, escolha da bandeira. eLc. Cún�
e'omitantemente, deverá ser feito

um oficio á CBD credenciando-me
como repres,entante, pal'a que eu

,ao corrente das atiYidades da Fe

clE'ração Náutica.

Peço abraçar mui efusivamente
fiOS famigos do Clube e da Federa

ção e receba você um forie abraço
do amigo certo M.a1"linelli".

Em 3-6-48
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• , t'STA'OU- QuInta ,elr. 3 de Junho de ".48

1iainha
candidata, cemparecende ás matinadas

domingos às 10 hOI as da manhã.

Quem
Escolha você

5 rá
a sua

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

7

a da eidade?
do Cine RITZ, aos

•••• e o ••••• 00 •• 0 .

uma à rua Nova "1 rento n

45 entregando·a chave irne-
diatamente..

I,. Tratar com o sr. Leopoldo
! ��e���.�. ��.� ��:���..����a. �l.
I

I I

I
I
I

I ' , ' ' -

..

I Ordenado de
i CR$ 2.500,000 mensees
I Pessôas capazes podem obter co
i locação para trabalhar nesta Capital!
; m nas seguintes cidades:

----_ .. _. ._� _ _ _ ..__ _ _. __ _-_ _ __ _ .. _ _--_
.

Itajaí - Joinville - Porto União
- Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço' inclue pequenas viagens

em torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos

iível acompanhando fotografia, para
ex: Postal n", 5 - Florianópolis. DIREÇAo:

, Amélia M Pigozzi

a â ri!! �·�i�O;;�·;��d;:�·���lid..�d�i
.

. '. •
I
:�:���. ��..��� � f.or�e.c.e.���: . _1--__R_U_A__A_L_V_._A�R_O-D-E-,-(-A-R-V_A_L-H_O-._6-5 _

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL ' ::�;:se�:l!icidades pelo naseímen- I FAR�AC IA ESPE F.CANÇA IA:;isa aos seus pertadores de titulas já íntegralisados ou sorteados! to de seu filhinho! I do F.rma�.tleo NILO LAUS
,

de acordo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição, dos mesmo! Mas, não esqueça, que o

melhor!
Boje e amanhA ••ri ......referlja .

CASAS., para pronta entrega. - Papa maiores esclarecimentos dirigir-se presente para o seu "PIMPOLHO" 11....... aaeieaab O ..tr....tru - Bo•••,itiaa - P.rhI�1 Iao escritor, central de Florianópolis _ Rua Felipe -Schmídt, (Edífícío é uma caderneta do éR€DITO .ari.. - "�íI ••••n,uh••
:Amélia Neto).. MUTUO PREDIAL. <!,,,,"'..ate-... .s·.ta .....n'bda •• r.eeit.ir" aW...

OOIlPANQIA
. -mANCA DA lAIA·

lu." _ 1.7. - ... : lAIA
DClIDIOI li nIAlfIPO_HI·

Cifr•• do BalaDCo d, 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Rellponlabilidatiel
Recete
Ati.vo

Cri 80.900.606,30
Cr$ 5.978:401;755.97-
• 67.053.245,30
• 142.17,6.603.80

SiDiltrol pagol no. CíltilDol 10 .nol

Re,poDlal:. ;1idatJe.
98.687.816,30

• :76.736,401.306,20

Díretoreai
Dr:.:.Pamphilo d·Utra Preire de Carvelho. Dr: FrancIsco
de Sã. Anisio M.llorr.;� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOI� 'Abreu.

.

Seu processe de naturalização
ainda Dão foi despachado l'

,

Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
Ca,Ixa, Postal 4.132, RIO de Janeiro solicitando informações. Esse Es
(}l'lt�no se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
JustI9a o que. necessar io for á sua concessãq, _bem' como, de registro,de diploma, dIVÓrCl.O e novo casamento, certidão de nascimento e' de
casamento de qualquer parte do Paíz,

I
l

I
i

�
I
I

Df! pess OilS têm usado

com bom . resultado '"

i
l�
.

i

I
!
I

I
í o fígado, o baço, o coração, o e.tomago, oa pulmõe., .., pele,
, produz dores de cabeça, do reli no. OSSOIl, reumatismo.
i cegueiro, queda do cabelo anemia e abort 11. •

,.1 Consulte o medico e tome o populor depurativo ELIXIR 914.
Aprovado pelo D N. S. P. como medicação auxiliar no trata"

i mento da SíBlia e Reumatiilmo da mesma origem,

j Inofenlivo ao organilmo, agradavel come> licor

popular depurativo

A SIFILIS ATACA TODO O· ORCANISMO

'Baraia «Chrvsler» ,.
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

Almeida - telefone 1.406.

/

Escritório de Advocacia,
Drs. Samuel D'uerte, Pery Barreto, Des. Mauricio Furtado

.ADVOGADOS
Recursos pata o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de

,

Rec ursoe e Tribunal Superior do Trabalho,
Rua Debret 23 Grupo 616/617 -- Explanada do Castelo

\

RIO DE JANEIRO

Visão maior e mais perfeita
que a de' um bom binóculo

alcança quem tem sólida �
iastrução,

Bons livros, sobre todoa o.

assuntos: .

LIVRARIA ROSA

I .��.� ���.��ro.,. ��. �. �������.������
Ó TESOURO

Da instrução está ao aloan.oe!
de todos. Dá esse tesouro ao teü
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alí'abetízação no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus-,
trial de Florianópolis ou na Cate..
rlraI' Metropolitana. ,

SÊOE SaCIA\..:

PO�10 ALEGRE
-------_._-=

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.°' ANDA�

Ú'·'XA POSTAL, 583 - TELEFONE 684(l - TELEGRAMAS: .PRQTECTORA.

. Agencia Beral para 8t8. Catarina
.

Rua Felipe Schmídt. 22-Sob.
'

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

CaS8--Vende-se ARTIGOS DE PORCEI:ANA
COMPRANDO,- VERIFIQUE ·A MARCA

.

.

Dt ,fÚte/o/fo ti.�PeteiJcá.
.

ADVOGADO· CONTABILISTA

METODO:

Moderno e Eflciente

CIVEL E COM ERCIAL

'CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

da afamada PO).lCELAlNA fabricada pela PAíRCEL.A.NA MAUA S. A.
Estabelecida desde 1937 em MAUA, no Estado de São Paulo. Não

tem filiais
CUIDADO COM AS El\HTAÇõES
Representante em Santa Catarina:

H. SCHNORR, Rua Felipe Schmidt, 42 sobro Caixa postal, 144 -

Florianópolis

FLORIANOPOLlS-S.C.

DATI LOGRA FIA
Correspondencla
Comercial

Confere
Diploma

O. Sahão

regIa,

I'V·I:RCiEM ESPECIALIDADE"
(']A WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISS.MA

.��?»����RCfA?
ESPECIALIDADE,

II

II

I,
. ,.

. I
I II

ii
II

'I
I I
, I
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'I

"

I

I
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Irá a Laguna o famoso conjunto vocal «CanciODeil'Rl)

A Casa aprovou a indicação Guí

do Bott, do P. S. D., rejeitando a

emenda do sr. Gercino Silva, da
U. D. N ..

Na 'vuta�ão da emenda, votaram
contra os 81'S. Roberto .da Luz Cos-
ta e João Claudio da Rosa, ude- Para o dia imediato foi convoca-

_nis_ta8_,.0_8q_Ua_iS_aco_mI_.lan_haI_'am_a_d_ao_utr_as_ess_ão_,or_din_á�'i_:._ Hoje. lU passado Uma !eVISI.!I 6S Cf 118 Sue. de Il5sislêncla

O problema do petroleo 'N�S��'�A DE HOJE RECORDA- por Jorn�lIstíls aos Lázaros e Del.
Temos já acentuado, mais de uma cristão contra a selvager-ia comu- - em 1820, depois de haver pa- de 18 palses contra a Lepra

'Vez, que não existe no Brasil o nista. cificado a Banda Oriental, vencen- A revista "Beader's Digest", jun- Assumiu a presidência da Socie-

"caso do petróleo" e sim o "proble- Felizmente o pôvo conhece essa do Artigas, o General Curado des- lamente com suas edições interna- dade de Assistência aos Lázaros e

ma do petróleo nacional". gente- e é por isso que os homens pediu-se do Exército que comandou cionais, 'inclusive a edição portugue- Def.esa contra a Lepra, em nosso

:Êsse problema terá 'solução cer- vigilantes não a perde de vista, durante quatro anos; sa intitulada "Seleç'ões", constitui, Estado, a Exma. Senhora D. Sari-

ta e pronta em breve tempo, uma mesmo quando ela se infiltra, co- - em 1822, o Prtncípe-Regente verdadeiramente, um caso único na ta Pederneiras; viúva de nosso sau

vez que os poderes públicos nacio- mo se tem já' infiltrado, em todas do Brasil, lavrou o decreto de con- história da imprensa mundial. Tota- doso e honrado patrício Dr. Hum·,

nais não desconhecem o que êle re- as associações que pretendem agi- vocação de uma Assembléia Cons- lizando uma tiragem de mais de herto Pederneiras. A Ilustre dama

presenta para o nosso país. 'lar o magno problema do j)eti-óleo tituinte, por requerimento dos 12.000.000 de exemplares, compõe- exerceu, por muito tempo, a presi-

O "caso do oetrôleo" não é mais In-asileiro. Procuradores-gerais das provin- 'se de 12 edições, em 9 idiomas di- dência da filial da Sociedade no

(lo que um dos muitos '�casos" com Atenção! muito cuidado! Com cias; f'erentes, .e circula em 50 países de município de BIumenau, cuja ges-

que os �mullistas pretendem tu- os vermelhos deve ser: olho aber- - em 1823, O Exército Liberta- todos os continentes. Durante o tão foi das mais profícuas, não me-

multuar a vida nacional. to e dedo no gatilho. dor, sob o comando de José Joa- ano de 1947, segundo relatório dos dindo sacrifícios na dedicação a

Creou-o os vermelhos na sua du- - ARGUS _ quirs de Lima e Silva, derrota as seus editores, as edições interna- essa causa, que tanto enobrece a,

pIa intensão: perturbar as rela- tropas ao General Madeira, na Ba- cionais do Reader's Digest puhli- mulher brasileira.

ções de amizade e aliança entre o hia ; cáram 84 artigos sôbre 44 países,

Brasil e os Estados Unidos e dif'i- ERNANr PÓRTO - em 1826, no Rio de Janeiro, escritos por jornalístas de 12 di- DR. RAFAEL G CRUZ LIMA

cultar a solução normal do proble- POl; ato de 28 do mês p. p. foi nasceu Lauríndo Rabêlo; ferentes nacionalidades. O corpo

ma, agitando ·e preconisando o mo- nomeado para ° cargo de Inspetor
- em 1876, em Par ís, faleceu editorial permanente, dessas re

nopolio do Estado. do Departamento de Administração Francisco' de Sales 'I'ôrres Homem vistas, compõe-se de 263 pessôas,

Os agentes moscovitas sabem Municipal, o nosso prezado conter- (Visconde de Inhamirim), nascid� àe 18 nacionalidades diferentes,

que não possuímos, porque somos râneo e brilhante 90lega de im- no Rio de Janeiro em 29 de Janei- trabalhando em 12 países diversos,

ainda urna nação muito nova e de prensa, sr. Ernani Pôrto, 1'0 de 1812; e dos quais apenas 3 são de nacio- &critório: Rua João Pinto

economia nacional ainda em for- O ato do sr. Governador do Esta-
- em 1881, no lho de Janeiro, nalidade norte-americana. Entre as

ri.v 18 - Florianópolis

mação, internamente, os capitais do, por justo, foi muito bem rece- faleceu o Dr. Agostinho Marques diversas línguas em que são. ím

necessáros para uma exploração in- bido, não só nesta Capital, como Perdigão Malheí ro ; pressas as edições internacionais

tensiva do petróleo brasileiro. em outras cidades do interior-
- em 1884, nasceu Raymundo do Readr's Digest, conta-se a japo-

J1:Ies conhecem, melhor do que onde o novo funcionário', def'ruta Sampaio, hoje General de Divisão nesa, sendo curioso notar que, da

muita gente supõe, que também I de gerais simpatias' e elevado con-
do Exército. edição impressa nêsse idioma,

não é possível ao Estado'aprovei- ceita por sua produtiva atuação
,..-...-.....-.-.-••""':.-.-•••••••-.-....

- •••-..... 5.000 exemplares circulam no Bra-

tal', pel� exploração própria, o notros setores da vida pública. 5ERVIÇO DE si'l, entre a colônia nipônica. A

oombustível �e Lobato.
'

'.
:.

METEOROLOGIA
edição portuguêsa, que circula no

Jogam, entao, no tablado d.a dis- ZumblJ"k vem elPoA r
. Brasil, Portugal e colônias lusas,

cussão ,e da propaganda, o princí- r

li
. .

Previs�o do 'l'empo, até as 14 ho- tem uma tiragem de aproximada-

pio ,da nacionalização do petróleo.
remos notlC.las .de .. Tubarão" ras do d13 3:

.

mente 350.000 exemplar.es, o que

Como, dean'e da's' difliculd'ades segundo as Iqua�s Wllly Zumblick, I Tempo Bom - nevoeLro representa a maior tiragem em

insuperav.eis, já apontadas, o Po-
-o �onsagra.do P!ntor conterrâneo '�;emperatura Estável; nossa língua.

der Público não pode j'esolver logo es�,a de vla�em pa�a esta Gap'it�l v,entos De Norte a Léste, mode-

ú problema os comunist :f.
3iflm de. expor, aqm, as suas ultl- rados;

.

'" as .azem mas produções artisticas
'

Tempe t t
dISSO o aS'sunto de seus ataq.ues ao P

.

I' t.·
ra uras ex remas de ho-

G ê
,0SSlve men e amda esta sema- Je: Máxima 21,4 Mínima 14 O'

ov rno, que êles apresentam, en- na em loc I' t
' ,

tão c
'"

d ô
' a que opor Ullamente A temperatura máxima de ontem

f
' tm,O lDlmlgo o p vo e indi- noticiaremos, dar-se-á a abertura qcorreu em Blumenau com' 24,3 e

eren e a s
..?r.Le de uma grande ri- de mais .essa exposiça-o do laurea-

q e b I
a menor Mínima foi 'registrada-em

urzat, ras.] elr�. do pintor. tubaronense. Valõcs com 3,4.
n 'ernaclOna:hstas, mais amigos

da Rússia do que do Brasil, coU:tra
o qual tomariam armas, os verme

lhos fingem-se patriotas e explo�
rt:m o sentimento nativista do po
vo brasileiro, apontando-lhe como

l.lma ameaça, a América do Norte,
quando é êste país, como sabem to
dos os homens de bem, a única bar
l'eira oposta ao imperialismo so

viético e a única defesa do mundo
============��--------�----

Picou adiada, para a sessão se- cidade, Domingo próximo, precl

guínte, a discussão e votação da samente às 15,30 horas, o afamado

indicação sóbre serviços de Raios conjunto vocal "CANCIONEIROS'''.

X da Assistência Municipal. Certos estaremos de que os 6 va-

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

Sôb o alto patrocínio v do co

.mércio de Florianópolis e Laguna,
deverá desfilar frente ao micro
fône da Rádio Difusora daquela

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

-

,aorla,,6DolIs, 3 de Junho 4e 1948

Na Câmara Municipa�
Rejeitlda uma emendl udenisll.-A Avenida Her ..

cilio Luz.-Votlção Idild•• -Outras - notas.
Presidiu 'os trap.alhos· da sessão bancada do P. S. D., ficando,

de ontem, o sr. Batista Pereira, ha- dess'arte, aprovada, por maioria,

vendo comparecido 12 srs, Verea- a indicacão que visa 'a construcão
dores. do TeaÚõ Múnicipal.
Aprovada a ata, foi lido apenas AVENIDA HERCíLIO LUZ

um ofício. E di
- .

di
-

2�
,

, �
. _

I 'm lscussao a lD lCaçao n. 1.

Para a hora do expediente nao .

bi t'
.

t d Ih
, •

,_ CUJO o Je IVO e a en er me . ora-

houve matéria e nem oradores lI1S- A id H T L
critos.

mentes na venic a erci 10 UZ, o

SI'. João Bonnassis, líder da maio

ria, encareceu a necessidade de

ser ela aprovada,' o que efetiva

mente, se verificou.

Na ordem-do-dia foi apreciada a

matéria seguinte:
TEATRO MUNICIPAL

VOTAÇÃO ADIADA

I
It

-f

.(

Concurso Rainha da Cidade
Sob o. patrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.
'

Voto paraSrirta.
-------------------

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FR.IEI�AS ,

ESPINHAS, ETC.NUNCR'EXISTIU IGURl

hmle's rapazes que .ínlegu-am "O AsRim pois, estão. de parabéns es,

MAIS PERFEITO CONJUNTO VO- ouvintes daquela emissôra e os

CAL DE SANTA CATARINA", irão inúmeros Pans dos Cancioneiros,:
confirmar, em mais essa apresen- por mais êsses 30 minutos de bo.,

(ação, o título que, sem exagero iiitas melodias com que nos irá1

algum, lhes foi conferid-o. brindar õsse aplaudido conjunto,
"O MAIOR 'CARTA)', RADrOFô-1 que muito "em honrando os meios

NICO DE SANTA CATARINA". I artísticos do nosso Estado.
'

,
------

e

L R. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

ARNOLDO SUAR..tJ;.Z; LiLiIUM
Clinica Odontolo�a

NOTURNA
Das '18 às 22 horas, com nor..

mareada, a cargo de abalizado pro
fi.saiônal

Rua Arcipreste Paiva 17

Dr.

A. DAMASCENO DA SILVA
.AOYOGAQO

Ações cíveis e ,-,comerciais

Esc.:-Rua iÓI9,ii�í(): 5�Térreo
(Anexo I�- 'iC);�ir «O Estado ..)

.

••
"

.....". ,'f,'
. FloriaitÓpoH.".Sinti'cafírinà

.>�' .. ':.:' . ,.el,. eATAR1NENS'l
DE TRANSPORTES AÉ'I![OS lTDA

FRECHANDO' ....
O Diá1'io, há pouco, noliciou a viagem do il\lstre sr. Wan

derley Júnior a 'Curitiba, dando-lhe como finalidade serviço'
pl'ofissional.

Os jornais da capital paranaense estão, entretanto; des-

mentindo o órg-ão udenista, ao darem publicidade dos convi

tes 'que o sr. Wanderley ,faz aos seus conterrâneos para virem'

assistir á conv.enção da U. D. N.· <caLarii:rense. Sãó convites a'

graveI. O envirrdo barriga-verde já transpoz, além d.as frontei

ras do nosso .Estado, as do verbo, convfdar'., Naireãlidade, mes-
tre Wanderley ·está em plena tarefa de aliciam.ento! DentrO'

em breve aqui começarã.o a aportar os seuS convidàdos. 'Não'
vá acontecer agora, no caso, o que se registrou, certa vez, no:

Rio Grande do Sul. Zeca Neto o bravo caudilho faIecido há
dias fôra incumbido de ajunta?' vofuntá'rios para déterminada

aventura revolucionária. Alguns dias depois manda ao seu

general quinze homens, com o seguinte lb'ilhete.
"GeneraL .

Ai. vão os quinze primeiros voluntários. Dentro em dias
mandarei outros muitos. É enorme o' entusiàsmo pela nossa.

causa sagrada. Abraços do Zeca Neto. '

,P. ,S. É favor devolver as CO'rdas;
Do mesmo.""

I 'Como se vê, a próxima com,:enc'ãb�iilt.er-estadual da sec

ção catarinense do U. D. N., promete' excc-pciónal brilhantis
mo!

Guilherme Tàl.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


