
relações de amizade, pelo que não Pediu a palavra para levar ao co-
------------O'�-- estou de posse dela. nbecimento da Casa o teor de um.

demais.
f t Regulamento Muito embóra não sejam neces-O episódio narrado aqui, nàs mesmas palavras em que o ez, Oll em,

,
. sários para destruir a argumenta-o "Diârio da Tar,rte", é um flagrante pitoresco da elegância udemsta e

d 'M
..

hd
,.!::II. .::!t.rlD n ,ção desenvolvida ontem pelo depu-do modo como os seu" representantes, alguns dos quais nos querem ar IiK q U

,

RIO, 9 (A. N.) - O Presidente tado Waldemar Rupp, de vez quetição de ética política, procedem sob as vistas do povo, com o escarneo

ela República assinou decreto dan- suas alegações não têm base ems:' permitido a irresponsáveis.
o' "Diário" não omitiu o pormenor dos risos "que acariciaram il. sa- do nova redação ao artigo 38 do documento válido algum e por isso

.

I
.

bit
.

peraua Regulamento para o Corpo ",','0 Pes- mesmo, constituem verdadeirostisfação íntima do sr. Waldernar Rupp, o qua , assun, su I a e mes , <I, - '"

mente denuncia outra face da sua personalidade, até aqui apenas co- soal Sulbalterno da Armada. Eis castelos de cartas, já providenciei

nhecída através de uma compostura totalmente infensa aos torneios rios como ficou redigido o referi-do ar- me sejam fornecidas cerfidões e
J' "A cópias de alguns dêles, para seremditos jocosos. . LIgO: s praças, para serem ma-

Todavia não há razões para risos. Os sintomas que a fato oferece triculadas 'nos cursos de especiali- apreciados por esta casa.

0>; [ulgamento da opinião pública são de um alarmante- desprêzo pelos zação, deverão oomprometsrcss a Tão logo me venham às mãos
..

d f volt e" t bre essa fatídica e caluniosa reverdadeiros -ohjetivos para 05 quais os senhores deputa os oram con- servil' a Marinha por cinço anos, ar 1 ao assun o. _,

vocados e estão sendo 'pagqs, É tempo de compreenderem Juelhor. � $�U contados da data da tranjferênpia _ Esperei 7 longos mêses a pala- portagem, disse; "Posso, asseverar

�apel aqueles que, trazendo à discussão casos de pOlifiq:l�ees reglO�HlSy para o respectivo quadhJ>r: ,vr:a do sr. Waldemar Rupp. que pelas ruas 'de OHAPECó an

Ilão percebem, ao que parece, estarem gastando te�_po UtI� co� aS"Ull- ,

Parágrafo único _ 0\ cômpro-, 8. Excia. não 'pel'derá nada por da-sf:' com maior segurança, e cal-·

tcs subalter'nos, quando talvez outros de mais palpItante mteresse das, misso de que trata {l pr�sente ar- r1'l:e csp,erar alguns dias", ma que pur certas r�as dos bairros
Amda t 'b ··t d ,elegantes' desta capital. "O nossocoletividades lhes reclamam atenção.

.
tig'o deverá ser registradd na Dire�' na rI una e a respeI o a

F I· mente a maioria da Assembléia Legislativa Catarll1ense, ex· toria do- Pessoal ". insultuosa reportagem inserida no ilustre representante' na, Câmara_e IZd PSD se acha vigilante no sentido -da dignificação do seu "Diário de Notícias", de Pôrto-Ale- Alta da Naçã'o referia-se à cidadepressao o . . .,
I t" � cnas d RIO DE JANEIRO

"

d t e naturalmente ,rtará à.queles incidentes amen avelS p, 'V g fé
. 'gre que tanto nos agravou, leu s, o ".,man da

o

d' 'a (-e 1110;-10 a que pão logrem desviá-la de su'", ele- em oza, r rUI S exa. o seguinte radIograma: O deputado apàrteado respon-:;J con escen cnCI, '- ,"

';ada e precípua função.
. no Brasl-1 "Deputado ,CID LOURES RIBAS, deu: "Muito grato à, V. Exa. EU'

ruam-se, émbora, os srs. deputa,dos udemstas, se é que encont!'am H • ASEMBLÉIA LEGISLATIVA ,já tinha conhecimento do aparte
alí motivo!> de rir. O povo há-de fazer-�es sentir, como já o tem fe;to, RIO, 9 (A. N.) - Segundo se FLORIANóPOLIS. do nosso nobre conterrâneo, Toda-
o impera'tiva do trabalho, da cooperaçao, em prol da prosperidade "o anuncia,' o dr. Adolf Berle Júnior, Acabo a.e. tomar conhecimento via, o oportuno elSclaTecimentO'
Estado e do bem-estar coletivo. espôsa e filha deixaram New York, do protesto formulado pelo meu prestado através d� seu aparte•.

com destino a esta capital, em. gô- nobre COlega" perante a ASSEM- nunca é demais ou desn.ecessário.
2.0 de férias de um mês. O ex-em- BLÉIA LEGISLATIVA relativo à
baixa-dor e sua famíiia viajam por reportagem de Jorge Ferreira puvia aérea. Entre as pessoas que blicada no jornal "DiÁRIO DE NO
foram ao aeroporto desp,edir-'s,e do TíCIAS" de Pô-rto-Alegr,e, que ata
-6x-representante americano no c.ou altivo pôvo de CHAPECÓ e de
Brasil, viam-se 'o senhor Oswaldo mais habitantes de SANTA CATA
Aranha 'e o ,embaixador Muniz. CATARINA. Na qualidade de repre-

s'entante de uma parceIa do pôvo
oeste catarinense, venho expressar
ao distinto COlega a minha integral
e irrestl'ita solidariedade a sua
justa e indispensável atitude to

RIO, 9 (A. N.) - Notícias vindas mada perante ASSEMBL1!."J:A LE..

GISLATIVA. Grãto ficarei s,e no
bre amigo tiver a fineza de dar co
nhecimento ASSEMBLÉIA da mi
nha r.epulsa contra as calúnias e

injúrias assacadas contra o labo
�ioso pôvo desta região.
Meu cordial abraço.
(a) ESTIVALET PIRES". Belém do Pará, 9 A. N.)' - O
Waldemar Rupp - U. D. N. -;- eng,enheiro Gabriel Pedro, Moaci[>

Pediu a transcrição na ata dos desmentiu os boatos de que. teria
- Já foi entre- trabalhos do dia d,e um telegrama sido convidado para suce'ssor do

gue ao conde Bernadotte, por um que recebêra de Campos-Novos, i general Mendes de' Morais) na pre-
alto funcionário da Liga Arabe, a dizendo que se reservava para, ! feitura do Distrito Federal.
resposta dos Estados Arabes a.o

plano de tregua. É pelo menos o

que informa um funcionário liba
nês. Con.sta, ,entretanto, que os mi
nistros de dois estados, o Irak e a
Arabia saudita, entregaram ao me
diador das Nações Unidas respos
tas em separado.

'O IUJ.B. A.NTlOO \DUlUO D. IUNT.A C.A.T�A
.

"'IJMIfdet'rJo • .o. GeMa... SDlNEI NOCETI - DlretoJ.: Dr.. BUBENS DE ARRUDA U.08
Diretor de Redeçãn GUSn\VO NEVES

I _florlan6polls Quinta-feira 10 d. Junho d. 1948 , H. 10.270
_'-----___..___..;,_--

Ia. IXXV

RIA-SE A MINORIA! 4�iO��'A��.)CO�i�U!}�!��
dem do dia de hoje dos trabalhos do

&cnado o projeto do senhor Etelvinó
Lins, providenciando sobre o pre
enchimento- das vagas dos cornu-

o deputado Waldemar Rupp está fazendo reviver, durante o tempo
dedicado ao expediente da Assembléia Legislativa, as velhas e já far
tl'men'te contestadas acusações formuladas contra el-ementos pessedistas,
autores de supostas violências por ocasião da campanha eleitoral em

Chapecó, A preocupação do representante udenista não pode deixar de
DÔr de manifesto lima censurável predileção por êsse gênero de debates.
de que nada terá que esperar o interêsse coletivo, tão certo é que aque
I3s acusações, pretesamente .documeutadas pelo sr. Waldernar Rupp,
já foram desfeitas ao tempo em que foram trazidas a público pela pri
meira vez. O que, pois, se revela, nessa atitude, é o desejo de manter

agitada a questão, para efeito compreensível, no interêsse da facção a

Que o ilustre deputado pertence.
O· "Diário da Tarde" deu-nos ontem, a reprodução do que teria si

,io a discussão provocada pelo discurso extemporâneo do representante
udenista. Mas, para ilustrar um dos mais curiosos aspectos do debate,
_ �efinir. sem nenhuma dúvida, a posição do autor da nenúneia atr a

ves nas pruprías expressões em que a formulou, basta atentar nals palavras
com que replicou a um aparte do sr, Nunes Varela, líder da bancada pessc
dista. A certo trecho do pretenso' libelo do sr. Waldemar Rupp, ponrlerou
aquele nobre deputado da maioria:

- Mas eu lembro, a todos, aquêle caso do nosso correligionário que

teve' a orelha cortada por um filiado ao partido de vossas excelênciss . ..

Ao que o sr. Rupp respondeu, em meio 'de risos de seus pares:
- Naturalmente porque êsse pessedista tinha a orelha grande

nístas.

Prefeito do·
D. federal
RIO 9 (A. N.) - O Prefeito do

Distri�o Federal, agradecendo a

manifestação duma comissão de
moradores dos bairros das Laran

jeiras, Xguas Férreas e Cosme Ve

lho, disse que o Presidente da Re

pública ainda não deu solução ao

seu pedido de demissão escusan

do-se a comentar o fato que dera

origem ao mesmo, por estar o ca

so "sub judice" .e declarando que
se 'continuar à frente do govêrno
da cidade jiode O povo cnnf'íar nos

seus esforços.

.

.

No Senado a mensagem preSl-
denciàl sôbre São Paulo

RIO, 9 (V. A.) - Chegou ao Se-, Senado tomaria a. deliberaçãp rle

d Presidente fazer uma sessão pública. Depois
nado a mensagem o .

, � Do
Dutra enviando o relatório 0.0 mi- d;vulgar-se-a. a me�sn!,em.. -

'.
, d F nda sôbre a situação. acôrdo com mformaçoe§ obtIdas

nlstr o a aze
S

.

dI' portan'om a nl�'l
"

. São Paulo. O docu- .10 ena o pe a r e ,��, ""
-

'economlCa de., �ao�t.m não solicita mte-rven('10
menta não foi bdo na hora do ��

d 15 nem. apresenta as con01usões sôbc"
pediente pois chegou depois as.

a admiIli�tra'ção finan.3eiJ'a do SI'.
horas. ,A mensag,em e o relatórIO

, Ademar d,e BaTros, limHando-se a
estão acompanhados pelos docu-

mentos reunidos pelo autor do re>�

latório para corroboração das acer-

.

tivas feitas alI. Ap6s receber a

mensagem, O sr. Nerêu Ramos 00n

vocou os líderes dos diversos par

tidos em seu gabinet.e, compareoen
do os srs. Ivo d'Aquino, José Amé

Tico, Ferreira Souza, Salgado FiL.

lho ,e VitorinQ Freire, faltando

apenas ,o sr. Atíl,io Vivacqua, Li
da a mensagem, surgiu a questão
de saber-se se o Sen;1dQ tomaria

ou não conhecimento dos dOCG
lDentos ,em sessão publica ou st:

creta, pois a exposü:ão do mini,.
Ir[o tem o carimbo de confidencial,

Peron declinou
do cilnvite
de Buenos Aires informam que o

President.e Peron declinou do con-.

vite que lhe foi feito para visitar
o Brasil, em virtude de suas múL
tiplas ocupações.

eneaminhar tôda a diwumentaçii,'"
ao conhecimento do SeIl3do, ba·

sea-:lo nos artigos da Cunstituicã;)

r,�f21'd1tes a represer::I::.1.I;ãv de'!

E-stados como unidadfls fereruttns

(1 a faculdade do Senado de autori

zar os Estados, Distí-ito Fede!'a! e

municípios a contrai:: emprósti
mos no exterior.

Para a treuoa
esperada
Cairo, 9 (U. P.)

o que ocorre com a mensagem pl'e

$ídencial. Ficou assentado' que o

O relatório do minist.ro da Fa
z,enda é consequência das repre

sentàções dirigidas tempos atrás

ao presidente Dutra por parla
mentares paulista's, os quais deter
minaram o çlespacho do presiden
te Dutra, encaminhando-ais aos

ministros da Justiça e da Fazen
da.

,
'

Ia Assembléia Legislativa
Falam os srs, Cid Loures Ribas, Waldemar

RDPP, Varneiro de Vilrvalbo e feUx
.

Odebrtcbt. -Outras Dotas.
Havendo numero legal, o sr. pre- sendo preciso, comentá-lo em oca

sidente abriu a sessão, mandando sião oportuna.
fôsse �ida a ata da anterior, NA ORDEM-DO-DIA: 3a e últ�1
-

.

Cid Loures Ribas - P. S. D. ma discussão de um projeto de-

-- Na hora do espediente usou da lei abrindo um crédito especial de

palavra o, deputado Loures Ribas, um milhão de cruzeiros para au...

que já' se havia inscrito a requer-i- xílio às vítimas da inundação de

mento verbal, na sessão anterior. ltajaí.
Ardoroso e calmo, sempre pisando - Carneiro de Carvalho, - U.

em terreno firme e manejando D. N. - A tal respeito este depu
uma linguagem elevada. e sóbria, tado expressou o seu e o ponto de:

(I nobre parlamentar prendeu a vista da sua bancada. Enquanto í'a

atenção de quantos tiveram o pra- lava, se viu viva e apertadamenta .

zer de ouvi-lo. Foram estas, mais visado por calorosos e firmes apar

ou menos, '3S suas palavras : tes pronunciados pelos deputados:
- "A medida que a notícia das Nunes Varela, líder pessedista e

informações contidas no telegra- Armando Calil, os quais calmos ().

ma do sr, Deputado Waldernar seguros e como sempre conhecedo

Rupp, transmitidas em novembro res do assunto versado, esclarece
do ano passado, começou a ser co- ram à Casa e a tôdos quantos lá
uhecida em Chapecó, recebia eu se achavam presentes de que, no>

nesta Casa, diáriamente, protestos, ca-so, era a justiça e iquidade pro

telegramas e documentos outros; vando, assim, que à bancada dI)'

desmentindo aquelas afirmativas. partido que integram não assi-

Estive com essa documentação nava desejos de vingança poli-
€m uma pasta até o último dia de ticas e muito menos de abandono :l

nossas sessões legislativas, do ano uma população, verdadeiramente'
findo. assolada por tão orusciante cala-
- Após o término de nossos midade.

trabalhos, seguí para Chapecó, - Saulo Ramos - P. T. B. -

considerando êsse assunto morto, reste deputado, que é O segundo
por ter passado a sua oportunida- Vice-presidente da Casa, enviou, à.
de. Parte dessa documentação es- Mêsa uma declaração de VOtOl

tá em poder de pessôa de minhas
r

- Felix Oldebrect - P, S. D. -

rella pronunciou o seguinte apar
te dirigido ao orador: " O nobre
senador IVO de AQUINO, quando
no Senado da República falava sô-

ofício, de número 144/48, que re�

cebera do sr. prefeito do Rio do

Sul, pedindo fôsse o mesmo à Co
missão Especial encarregada, da'
elaborar o memor-ial a ser enviado
ao sr. Senador Ivo de Aq:uiniJ.
Quando falava o seu colega LOU;"

RES RIBAS, o deputado Nunes Va-

O'emprésfimo
da Llghi

São Paulo;
....

9 (A, N.) - A Asso-
dação Comercial e a Federação do,
Comercio de São Paulo; em sessão
conjunta, di�cutiram a ne0essidade
de o govêrno federal responsabili
zar-se pelo empréstimo da Light.
As duas entidades resolveram, paI"
unanimidade, telegrafar aos lídere's'
dos partidos no Congresso encareI

cend,o a urgência dessa medida, em
vi'sta dos serviços que a Light v,em

prestando.

Desmp.otido

Explosão nutna Usina
RECIFE, ,9 (A. N.) - Tremenda explosão ocorreu na Usina de

Catende, uma das mais importantes neste Estado, cuja caldeira estou
rou. As primeiras noticias dizem que houve pelo Plenos uma dezena
de mortos e uma centena de feridos. A Secretaria de Seg'llrança abrili,

inquérito para apurar as C<lusas do desastre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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InformaçÕes

QUINTA·FEIRA
Auto .. Viação Catarlnense

AI'
- Ir

. Alegre - 6 horas.
#'1 U time creaçao em re 1-

Auto-Víação Caiarlnense

Berante é Q Guaraná KNOT - 5 horas.

-EM GARRAFAS GRANDES _ �u����o catarinense

Pre/erindo-o está Auto·Viação catarlnense - Tuba'l"4o

h d d' - 6 hOras.
acompan an O a mo a. Auto-Viação Catarlnense - Laguna

- 6,30 ooras.
CHEFE DE ESCRITóRIO ,Expresso São Cristovão - Laguna --

Firma industrial precisa de pe.!- :7 �;�êsa' G16rla .:._ Laguna - 6 1/2

e;Oa com prática de escritórie e de ,e 7 112 horas.
B;' Expresso Brusquense - rusque-

escrituracão mercantil. '16 horas.
.

6
. AUCO-Viação ltaja! - Itaja( - 15 hO-

Cartas para Chefe de Escrlt 1'10, 'ras.
eaixa Po"tal 139 mencionando ha- \ Hâp!do Sul Brasileiro - Joinvlle - &s

� ,
" ,5 e 14 horas.

bilitacÕBs e pretenções. ; Empresa Sul Oeste Ltda _ Xapecó _ às

Guarda-se sigilo.
_ 6 horas.

Avisn aos Estudantes
Estudan�s em :MTi'llis q� dese

_ ,Iem vilajar c,onhecendo Wio o Es
tado J){>68�o obter .(JS f1.l'tl!dUS ne-

()�ários 'e:rec.u\9ndn �iI tarefa
que bem e�tíl!da lhes prOl)1drcio
aará íIíndià aIgàm saMO em di
nheiro.
InformatlÕes à rua Visconde de

I)uro Preto n. 13 das L ..s 12 e das

'!1iI:�_ 16 ás 17. 'j

OESTADO
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Viacão Aérea
Horário
Seg,'IInda-/pitra

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - t.,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZElRe B9 e.L ,- 13,55

Norte
P,e'l',çfil-f,eirlL

eRUZ1i}JR� D� e.L - f-2,99
N'erte '

VAR. - ii'a,{JI - 5ul
@U""'k�te-í'l'a

PANAJR - 9,40 - Norte
eRUZElIR8 .. SWL - H,�f)

Nor�
VARIG - 11,4º - Nor;te
PANAiR - 112,47 - s'ill

@umÜ!-ieíra
PANAm - 6,56 - N0rte
PANAIR - 8,30 - S'al
VARlG - f2;3tl - SUl
CRUZEIRO 00 S�r.

Norte'
6RU��)H. :Dê SYL

Sul

13,55

15,3ID

Se:r:ta-(#i'l'fL
(lRT:JZNJRf> .ê S'lL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11;40 -:- Nerte
PANAIR - 1'2,47 - Sul

StilJ(),de
VA.RIG - 1·2/30 - 8ul
6RUZEJRO DO SUL - 13,55

(Ntme
:.�,o

PANA<JR-- 8,:Ii,I - :Nerte
fUlUZEIOO •., S..L - 11,00
PANAJIR - 12,47 - Sul.

Sul

Rorario das empre
sas rodoviarias

Todos os Domingos, grandiosaSll
"MATINADAS"
Sob o alto patrocinio do "CréditO'

Mútuo Predial", jornal "O Estado'"
e do "Cine Ritz"_

Serão oferecidos mais de Cr$ ..•

10.000,00 em prêmios aos concu....

rentes dos concursos:- "A Mais Bel.,

Vóz Colegial" e da "Rainha da Ci

dade" .

Nestas "MATINADAS", serão dis

tribuidos brindes e prêmios ao di�-
tinto auditório.Passeando nas colonias, e viajàndt<> em ótimas estradas, apreciand<1
Duas horas alegi'es, para os cole-

I no decorrer do ônibus matas-virgens, 'e belas paisagens, afinal passa,;;,d,o
giais de FLORIANóPOLIS.

um agradável domingo.
' -

Programa de Téla e Palco.
Não se esqueçam, para a vead:j. de passagens, com poltronas nu-

Na Té._la: Jornal Nacional, Comé-'
mer'adas, podem dirigir-se diáriamente à Agência Brasil a rua 7 de Se-

'dia dos Três Patetas, Desenho Colo-
tembro, .Florinópolis. rido, Shorts, etc ...

SAlDA DA AG1tNCtA BRA:SIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS
No Palco: Apresentação de

18 e 30 HORAS
JAIR E SEU REGIÓNAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata

rinens-e)'.
JAIRO SILVA (O cantor român-

Jolnv1l€

---------------------------------------------------------,

i
j DelegaCia Regional

.

do IAPETe
Praça Pereira e O}iv�ir&

Edifício IPASE
TELEFONE, 1184

o Delegada Regiona,l do MPE
TEC neste Estado, faz saber, de or

dem superior, que o Instituto dis

põe de caminhões MACK,. para fi..

nanciament'o aos seus associados,
moLoristas ou empresas de trans-.

portes cc;mtribuintes, sendo parai

os primeiros e para estes, medi-

ante as seguintes condições:

Seu processo de, naturalização bu��ões: ter no mínimo 12 contrí;

ainda
-

f" d· h d? I b) - estar quite e não autuação>
nao OI espac a o li í no último ano.

.

Escreva sem demora ao
•

Escritorio Juridico e Administrativo c) - apresentar fiador l�ôneo,.
Ca.ixa. Postal 4.132, Rio de J-aneiro solicitando informações. Esse Es-I hipoteca de imovel ou cauçao de,

crIt�rlO se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da títulos.
JustI�a o que, nece�sarlO for a sua concessão, bem como, de registro Todas as expicações sobce preço e.
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de

'

d
. Ibm comcasamento de qualquer parte do Paíz. tonelagem . os veICU os e o>

sobre inscrição serão prestadas.
neste orgão.

O prazo do presente edital se

rá de dez -dias a ,contar ,desta

data, encerrando-se as inscrições
impreterivelmente ás 12 horas, do.

dia 16 do corrente.

Florianópolis, 6 de, junho de-

1948.
Mariano Almeida, Delegado Re

gional.

porto

COIIPANIIIl ·AWN(A DA ;Im
t.Ia.._ 11ft - IDu'WJ j
U(1O'»'&I • WJl.UtlPoaDI

Cifra. do BalaDço d. 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Res.POD1I8biUdarfe.

1 Recett
.Ativo

Cri
o-s

80.900.606.30
5.978�401 ;755.97

,

61.053:.145.30
14a.116.-603.80

SEGUNDA-FEIRA
Expresso SAo Oístõvão - La.guna

17 horas.
:16 horas. ,

r Auto-VlaçAc ltajat - ltalat - lI! bo
,Expresso Brusquenae - Brusqu. -

'ras.
M ExJ>resse Brusquense - Nova 'l1rento
- 16,30 horas. •

Auto-Viação Catarlnense - JolnvUe
:_ 6 horas.

Auto-Viação catar1nense - CUrit1:ba
'_ 5 horas,

Rodoviária Sul-Brull - POrto Alegre
- 3 horas.
Rapido Sul-Brasllelro - Jolnv1l. -

ás 5 e 14 horas.
TERÇA·FEmA

Auto-VlaçAo Catarlnense - POrto Ale
gre - 6 horas.
Auto-Víaçoo Cat.arlDense Curitiba

- 5 horas
, Auto·Vlação Catarlnense - Joinv1le
- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense - Tllbarlo
- 6 horas.

'

Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas .

Emprêsa Gl6rla - LI«lm& - 7�
,e 6'A1 horas.
'{ Expresso Brusquense - Brusque -

.16 horas.
,

A·�to·Vlação ltajal - ltaja1 - 15 ho-
ras, -t.

" Rápido Sul Brasileiro - JolnvUe - às
5 e 14 horas..

QUARTA-FERA
Auto:Vtação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarmsnse

- 6 horas.

Auto-Víação Catarlnense Laguna
- 6,30 horas.
. Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - às
.; e 14 horas. ,

Expresso São Cristovllo - Laguna
7 horas. •

E:xcpresso Brusquense - Brusque
16, horas.
Auto-Viação Itajaí - ItalaI - Ui ho-

ras. '

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas .

Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre
- 3 horas.

«

• «

TINTURARIA ,
Só a "CRUZEIRO" Tira-.

dentes, U
Profissional Competente

o Batalhão Barriga-Verde>
foi constituido de catarinense&
destemidos e o "Colégio Bar

rlg'a-Verde", usará a, mesllUlJ>

bandeira.

II•••
-," Jolnvlle

SinistrOI pagol DOII 61tilbol li) anol

Reaponlal. ;'Udade.
98.6&7.816,30

« :76.736.4oh306.20

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

NÃO ESQ U E ç AI

Curitiba

CUritiba

Jolnv11e

SEXTA-FEntA
RodovI-aria Sul Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
'

A:ut<>-Viação Catarlnense
l� 5 horas.

Auto-Viação catar�nense
_ 6 horas.

Curltlba

, Auto·Viação 'Ca<tl'lI'lnense - LaJllIDa
- 6,30 horas.

Expresso São Cristovão - Lagun,a -

,7 horas.
;: Aut<;>.Viação liajat - ItaJa( - 15 ho

:-oras.
't EX1presso Brusquense.
6 horas.

� Rápluo Sul Brasileiro
,às 5 e 14 horas.

8.ABAlDO
catarlnenee - Curitiba

Brusque

Jolnv1le

Auto-Viação
_ 5 horas.
Rápido Sul BrasUe.Lro -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

J:olnvlle -

Diretore'l
Dr:J'�PlllmpbiJo d't1tra Freire de Carnlho. Dr: Fraoctl'CO,
de' Sã, AnllÍof�M"'01'r.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Joé Abreu� ,

1\ Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra ,dos melhores profissionais de

cidade, pa,ia lavar,' passar e tingil!'
pelo sistema suiço.
,R. Tiradentes 44' - Fone 1022.

O melhor pra.ente para .eu fi

lho. é uma codern!!ta do CRE'DI
TO MUTUO PREDIAL,
. . . . . . . . . . .. . � ..

LEIAM A REVISTA
(l VA lE DO ITAlAi
...................................................

GRANDIOSAS
l\IATINADASAuto-Viação Catarlnense - Jolnvlle.

_ 6 hO\l'as.
Auto-Viação Ca-tarlnenee - Tubarã.o

- 6 ooras.
, EXD� Slio Orlstovão - Laguna -

7 horaS.
E�resso Brusquense - Brusque -

14 horas.
,

Auto·Vlaç1to Jtaja( - ltaJa! - 13 ho
ras.

Expre6SO, Brusquense - Nova Trento
- 9,3'0 horas.
Expressp Glória - Laguna - 8 1/2

e 7 11'2 lJoras. .

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

o VALE DO ITA.-.iAJ
Proeu:rem na A:g�Dt'JI.

Progresso,
LIVRARL\ 43, LIV1tARIA:

'

ROSA

-CóMERGIA.N'tJl: !ti ma U
Yl'O A Biblioteca do Centro Y&e8-
4tinlco XI � F8gel'efro. CO..-

trlbuirb. ttnim, ptlra a ronn.

elo cultural doe eatarin_
de amanhAI

("�anh. pró-Uwo" •
C. 'l:. Xl d. l"...-.reln>l,
/

........ o. o .

I

Agradecimento e Mi'Ss8
Vva. Nimia Pacheco Bouson, Vva. Maria José Bouson, Neusa EClI

son dos Santos, Leodegário Bouson e família, Artur 'Capela e família,
Gumercindo Caminha e família, ainda sensibilizados com o profundo
golpe

-

que acabam de sofrer, com o desaparecimento do seu inesquecível
espôso, filho, pai, irmão e cunhado .

JOÃO DA MATTA BOUSON
vêm por êste meio, externar o seu eterno agradecimento ao abalisado
clinico Dr. Polydoro Ernani de S. Thiago, não só pela atenção dispen
sada durante a efermidade como pelos seus esfôrços, tudo empregando
para salvar o paciente. Agradecem ainda aos Srs. Drs. Aujor Luz, New-
10Th Avila e Oswaldo Rodrigues Cabral, pela cooperação prestada. Esse
<\gradecimento é extensivo também às dignissimas Irmãs de Car-idade e

ao Revmo. Padre Bernardo Fellipe, pelo confÔrto espiritual que dedi
caram ao extinto e bem assim, a tôdas as pessôas que enviaram f!ôres,
telegramas e que acompl\nharam-no até sua última morada.

Aproveitam a oportunidade, para convidar a todos os parentes e

ppssôas amigas, para assistirem à missa, que em sufrágio à sua alma,
f?rão celebrar no dia 10 do corrente, às 7 horas, na Catedral Metropo
litana, antecipando desde já seus sinceros agradecimentos a tôdos <[ue

comparecerem a êsse ato ,de nossa Saqta Religião.

pessoais, conee- tico')·.
OSMARINA MANGUH..HOTE (A'-

eaçufa do samba).
Animação de: ZECATÁU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.:
E' arada apresentação no palcO de-'

12 candidatos, em busca do titula".
,"Pi. MAIS: BELA VOZ: COLEGIAL"'

\ Barata) «Chryslern�Ílde-Se uma, e)n ótimo estado - 110 H. p, Tratar com Lourival
Almeida - telefone 1.406 .

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos SQUS p..rl!!l.tlores de titulos já integralisados ou sorteados

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmo!

CASAS, para pronta entrega. - Paoo maiores esclarecimentos dirigir-se
!lO escritor central de Floriailópelis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Am&lia Neto). r'

I Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das' 17 às 22 horas

RaDIO 'TUBI', ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Já passou UDt dOIningo
'fora da cidade ?

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

(,Ielildo mais outros beneficios de carater assistencial.

RepresentaBte em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 8tH (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalid�de de Cr$ 28,GO além da Jói::.

inicial de Cr$ 1\',06 apenas.
Participação nas lucros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••1$ .cz,V8-8
�os SALõES DO' URA TÊNIS CLUBE, SÁBADO, DIA 12 DE JUNHO, "SOIRÉE" DE SANTO ANTôNIO COM INí�H)' ÀS 21
HORAS, ORGANIZADA PEW GRÊMIO LIRA -- PARA OS TRAJES PEDE-SE À TODOS OS úL'rIMOS 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 DE 7 DE JUNHO.

w:fiI!jbU R�!�i!!.dê�ci� d��,d�!�!i!!t.�!!!!!�!���-- .tuto Nacional do, Pinho, presentemente nesta Capital, estiveram reuri-

C ti O EST' ADO f
'

dos no dia 7, alguns representantes da indústria de compensados deste
on Inua n azen- " ' ""

do diet 'b
. -

d I"
j

1'- Estado, dentre os -quais os Srs. Antônio Ramos Alvim, Irineu Bornhau-
I. rt Ul&OeS a va I080S I, , i,

E L' B ti tí
-ro" I'nclu"8;"'zv' r a svn, Aristes P. Lopes, GUIlherme Meine rt, Emílio vers, e UIZ a sto 1.
... .., e om nces 01-0-

, " "

(lernos entre as pessoas que
O Sr. Virgílio Gualberto Ires deu conhecimento d-o memorial que

oCOn8ta� de seu 'cada8tro 80- preparou sôbre a situação atual da .índústria madereira e que devera

.cial. s.er entregue a S. Excia., o Sr. Ministro da Fazenda, dentro d.e. alguns
As pessoas que ainda não I dias:

A exposiçã? �lo Sr. ,Presiden,t� do ..J:NP. c�n�lue por. �ollCltar ao

h.iam preenchido o coupon l',overno da República ma:or.cs facilide.des de crédito bancário e de. I}I-.
","ue diariamente publicamos! '.'Isas "" moedas con.versIvel�, para �u,e o produto J?Dssa ser colo.cado,
_ Iodarão faze-l0 �o.r.a:, habi_lllOS paises �urop_eus, e do ,Ofle�te. pro�Imo, que se te�l mostrado l.�te�
,lit-ando-se, assim, a conceere-: rcssados, ate que .sejarn disponíveis colares c-oro a execução do mlano

wam a tão intereasante inioia-I Marschall, Omemorial pleiteia, também, o financiamento dos estoques
-ti.va realizada sob o piJtroci-1 d,' compens�d-?s e chama a, �t�nção do Govêrno para a nece�sida�� (j�
�io da LIVRARIA ROSA, à. conclusão rápida das negocraçoes que se processam para assmatm u de

Deodoro lI. 33. nesta Capital. i l'(WO convênio cambial com a República Argentina, nosso tradicional
I d

,

x x x Ilnerca,· o. .'

ANIVERSÁRIOS I Os industriais se' manifestaram perfeitamente de acordo com as

I riedidas pleiteadas pelo Presidente do INP., cuja clareza de e��o�iç;:!"SÉRGIO-ROBERTO
.i louvaram e se dirigiram ao Exmo. Sr. Governador, em exercício, SI'.

Ocorre, nesta data,' o aniversá- José' Boabaid, solicitando o apôio do Govêrno do Estado.
,

.

�:':�I:r:!�i.1����:��:� IAosherÓlsd�RiaChiieio
';gado, membro do Conselho Perii-

"Momentos Decisivos da Ruma- encher completamente o estre'pito
'ienciário e catedrático- da Facul-

nidade", de Stefan Zweig, não fo- so furor da batalha. No instante
dade de Direito e da- exma. sra, d.

lheou, por certo, as páginas írnor- n-renovavel em que as nações em

"Maria da Graça Leite Stodieck. redouras escritas com san�ue e pa- choque lançavam na fúria da he-
Ao atilado Serginho e a seus ex- triotismo na embocadura do Ria- catombe todos os elementos garan

iiÍremosos pais, os nossos melhores chuelo, no rio Paraná. Viu lfiapo- tidores da sua liberdade, as 1�-

."V.otos de felicidades. leão em Waterloo vibrando na an- giões paraguaias, no paroxismo do

x x x gústia da dolorosa espera de Gru- desespêrce da coragem, vão f'azen

chy e demarcou as lindes da des- do recuar os navios brasileiros.

tinação histórioa da Europa. Horrível aquêle instante! Na al-

Com o profundo' senso frlosófi- ma varonil" do grande almirante, a

co da sua visão psiclógtoa, Victor imagem da Pátria escravisada,
Hugo delineou a marcha triunfal e, chorando sóbre

:

os escombros da

dominadora do imenso país do No- derrota, amortalhada no manto

\'0 °Mundo, negro de tôdas as desgraças, foi

Mas, como em 'I'uiuty, a 11 de como a transfiguração de todas as

de junho de 1865, no fragor da energfas, de tôda fôrça, de tôdo

maior batalha naval da América, patriotismo de um pôvo, E.

o anjo da vitór-ia decidiu dos des- zombando da fuzilada, impassível
tinos de um graàde pôvo. e sobranceiro é a própria figura
A donzela de Domrerny, "como da glória que se desdobra vertigi

sr uma. luz divina a iluminasse e nosamente por tôdos os ângulos do

uma. fôrça extranha a Impelisse", cenário sanguinolento, incendian

salvou a França, Ainda nêste sé- do os peitos dos marinheiros, fa

eulo ,em que vivemos, o marochal zendo de qada brasileiro um herói,
.loUre, ante o avanço fulminante e garantindo, com a vitória das ar

dos exércitos inimigos às portas mas imperj_ais, a independência de

de París, estaca à margem do Mar. nossa Pátria.

ne, lança a ordem do dia de "se. •. . ,
,

.

deixar mataI" mas não recuar" e Aquelas n.uda�es caravelas que

üiflinge aos invasores a d.errota partir;am a 9 de Março de 1500 do

que marcou para os ali'ados o si- 'rejo, iam revelar o pais maravi

n�l decisivo .da vitória final. E lhoso da fartura e do amôr!
E o Brasii vibrou; desde então,

nos ideais genel'asos da paz e da
fraternidade.

..

,kPAR,A A
�5At):O:E E

,A BEL'IZA
fDOSOLHOS

.\

Deflue, hoje, o aniversário nata

:CHcio da encantadora Maria Palmi

Ta, ·enlêv'o do lar do nosso estima
,"lia conterrâneo sr. DoraI,écio Soà

�res, dedicado e competente chefe

--na clicherie da Imprensa Oficial
;;do Estado.

Faz anos hoje' a ·exma. sra.

•
>(). Dilma Borges Gominho, digna
,.,spôsa do sr.

.

capitão Fortunato
Ji'erraz Gominho, brHhante oficial
<lo, nosso Exército.
A distinta dama' os nossos re8-

\I)eitosos cumprimentos.
xxx

--- .

GmÃItA�
Friccione a garaanta e o I��
peite com VapoRtlb. Tam�m
(ferreta úm pouco na ltnlJua. -

-

'VICI.VAPOR.
..........�...

, x x x .. ,

FAZEM' ANDS H6JE':
'.

'os S1'S. Getúlio - LeJis Pontes,
"'rte. rklformado do Exérdito;

d. Manoela CabI'tl I Fonseca,
ESPÔsa do sr. FranciSco. Fonse.cà,
'1'csidente em Laguna;
- d. Amalie ,,Marie Bohm, espõ

.t;a do sr. O. G. Bohm, residente no

Estreito;
- o n-osso conterrâneo sr. Fer

nando Faria;
- o Farm. sr. Barnabé Vieira

Dutra, n.o:��o ,estimado: conterr.â
'l1eo, estabelecido com Farmácia
1eIl1 São J{)aquim.

em nossos .dialS, a tenaz resistência
francesa, a par da precisão e dCl
denodo de· norte-americanos e in-

gleses, márcou' o passo determi- Mas, como aquí Sb completam as

Ilante da vitQria das democracias. grandezas tôdas do homem e da �
"-'

. , �Technicolor) .

Os povos, como os indivíduos, l,atureza, na terra em que os

cam-I
'

b• c�:
têm o seu. destino traçado por uma pOi' co rem-se· de í'lôres, as flores-

Peggy ANN GARNER
fôrça misteriosa que alimenta os

tas dedilham a sinfonía sonial da
Lon Me CALLIS'PER

infusórios, que faz desabrochar as folhagem e dos regatos, ,e o cora-
e Edmund GWEN.

fiôres e determina o fenômeno pa-
ç·ão do homem enche�.se de amõr.· '0111 os� 'No ,Programa:VOl'OSG das convulsões telúricufl -de não poderia faltar a glória .dos he- . ,PASTILHAS 1) ,_ Notícias da Semana 47 " 13
róis!

'

que surgem os mundos. Mas a ,Pro-

VALOA
'

- Nac. Imp. Filmes.
vidência Divina tem os seus desíg-

Por isso o Brasil l"everencí� a

.

Preço único: Cr$ 3,00.
nios que, assim como 'resg{ía'rda memória imortal de Barroso, Mar- -

, "Imp. 14 anos" •

o cálice das 1'0841S com O tapuma
'cílio Dias e muitos outros, e er-

. . . . .. .. . '._ ..• . ............•.•••

verde das sépalas,·dão os homens g:le-s: ;em continência aos heróis ODEON _ e _ IMPERIAl ..
d·e boa vontade () ';aço inflexível da: ,de R�.a�h�elo r.... .

_ Domingo·-
energia que premune � um'á' nàyllo '. Acac�o :s. :lllagO' _;_ Ae'; de Ciên- .

, "Cornel WILDE - Jeanne ,(MAR.
eontra o, virus da anar'quia � da·

elas EconômIcas.
GIE) -Grain e·Linda DABNELL

--�--�--------�------�--------�--------------�-------
. ,

dissolução. -

...em:,
A Bal,alha de;> Riachuelo é um

momentõ decisivo da 'vida ameri
cana: Bàrroso, o Barão dB Arl)a.zo
DaS, é ° al�o daquela fôrça miste
l'Íosa que botou na ponta da lan�
ça do gueirreiro indômito a flâmu
la dum triunfo que salvou ,uma na-

cionalidade.
'

Passados oitenta e três anos',
Barroso é visto ainda em Riachue
lo, como uma visão profética a

R'· d I'R" II
. �gl1tra or·as· IV

,

Venda.!> à vísta e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, aASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 _ 1° andar

/

"

,.
.,' '·'''.:R·I T',"Ztines' ".":: '.

:,'. _,I,. ",RO'�,,"',. (� . ) Jalt�·&;

Encerador
Leonel B. da Silva, com per..

feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços,

'

Qualquer j"formaçõe" com o
RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas

sr. Lucia Domingos de Carva..
Sessões Chies

Ilha.Irene Dunne - Alexandre Knox- 'TE1 EFONE 751-
- Charles Coburn - Jeff Donell

IPASSARAM-SE OS ANOS
Só o diábo poderia inventar uma

história tão diferente e, divertida
.

No programa: CineJandia JOI':
cal - Nacional - Noticiário Uni
versal - .Jornal
Preços: c-s 4,80 e 3,00
Censura livre.

•

CINES COROADOS
Cartazes do dia

-0-
..... I " • � • ". • �

ODEON - Hoje às 5% - 714 e

8%, horas
- Uma verdadeira fábrica de

gargalhadas!
_ A melhor "bola" da dupla nO 1

do Cinema!
Stan LAUREL (O Magro - e -

Oliver HARDY (O Gordo) - em:

MARIDOS EM APUROS
_ Os reis das "trapalhadas" nu

mais complicado de seus apuros t

90 minutos de riso!

ROXY 'hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

Suzan Hayward - Leew
mann - Marsha Hunt

DESESPERO
O drama de uma mulher, pungen;

te história de uma amorosa... que
resvalou fundo no lamaçal da vida
No programa: Brasil em Fóco -

Nacional

Preço: Cr$ 3,00
Censura até 14 anos.

Bo\V�

No Programa:
••• .••.. ·.0 o o .

JUTZ sábado ás 4,30 e 7,30 horas 1) - Cinelandia Jornal - Na�.

Grandioso programa duplo Imp. Filmes.

10 _ AVENTURAS DE KITTY 2) - A Voz do Mundo - AtllUli.

O'DAY - 2° - PRISIONEIROS J:A Idades. ...

TERRA .

I
Preços: - Cr$ 4,00 e �l'Io •

"LIVRE" - Crean�as maiores da
..

Riii
'

'd��i�g�
"

5 anos poderão �ntrar na sessão de

TORM�NTO I�'�����: . ,

IMPERIAL - Hoje às 7% oora!l
LARES SEM MÃE

I JAYME é � OTIU;-�I·1 n_o_19_� •
,

"'i.

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

O CMdi1lo Mutuo PM4f:oI. of_r.·
e. ao. _\H tluocia_ o lIWlhot!
·l)lono. no··m1.l'là.or .o�lo •..po.l' Cr$,
IMlO &neNo.i••

N9ITES DE VEIUO
com: .,'

WIlliam EYTHE - Walter BRE�.
NAN e Constance BENNETT.

..

Ele filho de 1481180 Pereira da Silva
Batista Soares Ela filha de Jacó João

e Maria Wanda Relnisch Moniz

a EuUaa
Moriiz

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

Porto Âle�re

1.0 de Junho de 1948

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As máquinas ag.rícolas'n'ec.ess.tain de lubrrficantes que 'os' protejam contra o ação

destruidora do tem-po. Nesse particular, torno-se apreciãvel o contribuiçllo dos

cientistas do Shell, que conseguiram adicionar 00 óleo lubr;fi<:aRte ingredientes
..

que prolongam ,<l_ ..d.uroção d9s máquinas com motor Oiesél, dilatando cada vez

mais o tempo õttI entre cada período de revisão, Essa novo f6rmula de ó!eo'

lubrificante, fobricada especialmente para motores Diesel, denominada Shell

�otella Oll, conserva limpos, como novos, os pistões" as motos de segmento e o

carter, reduzindo ao mínimo o desgaste dessas peças. v:tais,

Estas máquinas, tendo vida mais Jonga, tornem-se aptos o produzir muito mais

tanto nas épocas das semecdurcs quanto du. ante 0$ safras.

Dessa forma, nesse como em outros campos de atividade, continuam os G�andes
Centros de Pesquisas do Shell a abrir r.ovos rumos 00 progresso, aperfeiçoando.

:::.��"1

.:r-:�

,,1 ,

'.;}

j
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. f!f�
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combustíveis, óleos lubrificantes e outros. derlvcdes do II

gênio negro da terra".
\

\
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SHELL PROPULSIONA
O PROGRESSO

aTRAVÉS 08 FtSQUISI

/

-

SRS. ASSINANTES A EPILEPSIA É HÉREDITÁRIA?PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MÇ}ÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA!
Não é sua culpa !
E 'anemia que. o deixa cansado,

pálido, com moleza no corpo e olhos
sem brilho.
A anemia atrasa a vida porque

rouba as forças para o trabalho.
V'ANADI0L .

Reclamem imediata
.

mente qualquer irre
gularidade na entrega
d� seus iornees.

o que e a epilepsia? Saoemos' ape- os sintomas na granae maioria dos
nas que é um açoite que durante casos, Êste notável remédio é des
anos tem flagelado ricos e pobres, crito em' linguagem simples num

grandes e humildes. Júlio Cesar, interessante folheto intitulado: "Po

Napoleão e' Byron sofreram dêsce de curar-se a epilepsia?". Êste livro
mal. A epilepsia sempre interessou não se vende, mas, oferece-se gra
aos homens de ciência, cujos esfor.,

tuitarnente a todos os i�tere,s.sadOS.ços foram finalmente coroados de Nenhum enfermo de epilepsia deve
"

.âito .porque .conseguiram _ . .des- .!-demo.t:ar . .em...solicitar....wn-exemplar
cobrir um preparado que. alivia gratuito dêsee folheto sensacional.
---------------------------------------

"

I THE EDUCATIONAL DIVISI0N, Departamento 8
O seeI 535 Fifrh Avenue, New York .. \I

I Queiram enviar-me graruiramente, em envelope pa-rticul.tr" um exemplar do
I folheto inrirulado: "Pode curar-se a epilepsia?".
.

o .tJ!:.t:IOtJHV
Da rnstruçâo está ao ateanee

.ie todos. Dá esse tesouro ao teu
'amigo- 'analfabeto, I�vando.:;o a-um'
curso de alfabetiz-ação no ltrupo
EscÇlla.r São José, na �cola Indus
trial de Flo-rianópolis ou na Cate
,lral Metropolitana.

'.

aumenta os glóbulos sanguineos e

VITÀLIZA o sangue enfraquecido. É dê gôsto 'delicioso
ser usado em todas .as idades..

e póde

FRAQUEZAS EM GERAL
..---------- IIIIit.-__ V I..N HO CRE 060 TA DO

,
'.,'

. «SILVEIRA«

.c.a�i'.'J.
. Gravat•• ; ..

Pifame4"1
O crédit

..

O M�tuo Predial,

Oferee�j"." '.'
.......

:
. . . .. ,

".
'... :

.......

. .M�l.' .du·,methOrell"pelo.;\"me aos seus a!>s'!_i:lados o melhor pIa A. TiBturSl'18 Cruzeiro e 8 que

.GOfe. _f)tClC8l .(r,a.CASA UU, no, no melhor sorteio. por Cr� 5,08 melhor me serve - Tiradentes, --- � _

CELANEA ... RUGO. Mafr.. mensais..
.

44

N OM E,,' __ _ ,

(favor ".<reve" em letra de formo)
Enderêço , , : , � '

_•.•

CI!)ADE _ : " : PA!S � .

Escrítérío de Advocacia
Drs. Samuel Duarte, Pery Barreto, Des. Mauricio Furtado

ADVOGADOS
.

Recursos para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de
Rec ursos e Tribunal Superior do Trabalho.

Rua Debret 23 Grupo 616 1617 -- Explanada do C�stelo
RIO DE JANEIRO

-.

'-.

\

I
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() F8TAPO-Qulnt. felr. 10 ... Junho ..e t848
, .... """" • �.. �1:.6........ ,

da Cídade ?será o.a _'Rainha
sua' candidata, cemparecende ás matinadas

::��:�:.,'.�'.'.'.:�_'.'.��.',".'.��.""" d.,miogos às 10 horas da manhã.•

Quem
Escolha você do Cine RITZ, aos

••• '! ".� '" � ..

. . ,:'-

,

'

• ".'''' .. .. .. ,," ,,_,' .. 10<
- ...

Move-se opulso.•.Renova-se acordar'

,

Dr. Liudolfo A. 6.
,Pereira

Adyopdo�Contablllsta
Cível -- Comercial

Conatltui,õe. d. .oci�octe.
.....� corebtOl, � ,g_'rol·
Orçanizap. COritObeÜl.

Regietrol ••VCOI. rlt.l)on'clo.
no-,Rio. d. corr..pond.nte.
Eecritório: Rua AlvQDO d.

�1'9G1ho n. 43,
na. 8 lk. 12 hftcw I

T.letoae 1494

1\1unca houveUDi>slstema automátic.o

tão avançado e1engenhoso!
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.

..

Olitiua .Celeste
,

'

(Elétro' Téeniea �feeanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FH..He
Rua João Pinto, n. B2 - Floria

nópolis � Santa '''Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar, ContabiliBade, Re3is
tradoras, Balanças automáãeas,

\ Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

t gomar, Fogareiros, Esterilizadores e'
Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos

!I Preços Módicos

� .: ?�:����t.o,s.. g.e� . �������.i���.•
• .PASTA DENTAL ;

� ROBINSON

o !�iSi:�!!���:�oei.
! 45 entregando a chave rzne-

1
diatamente.

' -

Tratar com o sr. Leopoldo
Coelho à tua Bulcão Viana 41 .

\

••• e é combiruulo com a precisão máxima Telefone a esse número e a bj.

í cícleta da Tinturaria Cruzeiro ràDi.
dament.e irá buscar seu terno.

R. 'I'iradentes, 44.

-

-afamosa PRECISA0 OMEGA!
COMO FUNCIONA O SISTEMA

AUTOMÁTICO OMEGA: Ao menor

FORD V-8
ii

SÜMENTE uma obra-prima poderia receber a consagração
que foi dispensada ao Omega Automático pelos maiores

relojoeiros de todo o mundo. Tão grande sucesso' se pren
de a um fato inédito na relojoaria: o mais avançado e en

genhoso sistema automático para renovação da corda vem

combinado com a precisão máxima". a famosa Preci
são Omega! Quer dizer: com a mesma Precisão Omega
que conquistou oficialmente tantos sensacionais recordes
de precisão até hoje não superados quer em Teddington,
na Inglaterra, quer em Genebra, na Suíça. Ouça também a

opinião de qualquer uma' das milhares e milhares de pes
soas que o ostentam com orgulho! E, visite um, bom relo

joeiro para admirar Oi elegantes e exclusivos modelos de

Omega 'Automático.

11}7,l/,@}
�/

i r rn»: lJlJlJ"LEl'( E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.ilcaçõ.o auxiliar DO trota'meato

da .iflJia

. . .. . . . . . . . . . .. .. .. � .

movimento do seu pulso, a peça A, con
forme indicam as setas, põe-se a oscilar,
indo 'e vindo entre a mola B e a mola C.

Êsse simples, mas engenhoso dispositivo,
move a �ngrenagem da corda D, reno

vende-c incessantemente, sem afetar, no

entretanto, a 'precisão rigorosa da marc.ha.

Vende-se um usado, tipo
I FURGÃO.

Ver e tratar na Cia. de
Cigerro« Souza Crue, -- Rua,
João Pinto, 16
. . . .. . . . . . . .. . .

Sala 'D'O centro ,,-

.:
"
" PRECISA-SE

Tnitar à rua Tiradentes nO ?
T-elefone 1393,

Em repouso, .reserva d.
marchCl até 40 horas'

Corda automática e

manual independentes
Antimagnético

Inoxi<J�vel
Amortecedor de choqll"

O automático d. menor

espessura

Vidro' inquebrável

,
.. _

- -,
"

� I .

I'

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

Ordenado de
(RS 2.500,000 mensaes
Pessôas eapases podem obter co

iocação para t�lhar nesta CaPital
,)U nas seguintes cidades:
, Itajai - J'Oinville - Porto União
- LaJes - Laguna e Blumenau,
O servi,ço inclue pequenas viagens

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

dvel aco.mpankando fotografia, pari
Cx. 'Postal ao. 5 - Florianópolis.

t:
.

i �

::

!:
>
,

'i
[:
f
l'
I

i
;

l,

t ".
f
I,

(2
OMEGA JIITOMAT,ICO

eMEGA "1l0DUTO DA SOCl�n SUISSE POUI l'IHDUSTRIE HORlOGERE-GEHEBaA-suICA '..,CIi

................ '......... .. '. .. . .. .

Caté Otto tr.adu;' qucdidad.t
Peça-o ao seu fornecedor.
.. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .

Parabens I
Muitas felieidadés pelo' nascimen.

; ti) de seu filhinho!
, 1\1as, não esqueça. q·ue o melhor.
J
presente para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do €ReUITo.
MUTUO PREDIAL.

t
,
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Domingo, próximo, no tsládio do 14 BC, a FAC efetuará a,cnmpetição
livre de alletismo, com o concurso dos maiores aUétas--·catiH'fllenses.
No campo da FCD,:� Paula Ramos realizará hejee seu «apront(j� para o cotejõ
de domingo próximo cem o Figueirense, iniciando a disputa' do certame de Profissionais.

Como já' noticiamos _

em nossa Ubiratan: ÉricD, Nildo,' Nabor•
edição anterior, o forte' sexteto dO' Elias, Eâí e Humberto.
·Aventureiro Velei Clube, d-i loca- Como juizes serviram os srs,

lidade de São Ludgero, no' municí- Carlos Galluf e Wilson Pessôa.

pio dê' Tubarão, 'realizou brilhante Preliminarmenete jogaram a.

.extréia em nossa capital na noite equipe secundária do Aventurei

de sexta-feira última, conseguindo 1'0 e a principal do Taubaté, ven-

alvl- D OS e tr·lcel d··
- ·

.

i
.'

3 n ato levar de vencida o "seis" da Asso- cendo a primeira por 2 x O (15 x S
ti - egr ores' omlDQO uJ.claroo o campeun ciação Atlética Barriga Verd,�, vice- e 15 x 8). Os quadros foram êstes:
Serâ realizado, domingo próxi� la Ramos e do Pigueírense, respecs , '�roduções dos dois quadros no ano campeão do Torneio I Municipal de Aventureiro _ Basílio, Luiz, Li

xtmo, o embate inicial do Carnpeo- t.ivarr=nte campeões de 1947 e corrente, torna-se dificil apontar: Voleibol, por 3xO (15x9, 15x5 e
no Fernandes, Celso e Geraldo.

nato Citadino de Profissíonaís-Mis .. "in' �:n" de 48. um favorito.
,. 15x9).

.

Taubaté _ Ulisséa, SOIlcini, Elias,
to, no que qual serão degladiantes Dada à perfeita igualdade-ode for- --

-"T'trr"enlOS -'O mai-or "�t-ejo � .
- - ,_,-- '--"-" -- -- -----,-,

-G'ã'Ílur,-"Juc-élio--e""'Cardns'O, Juizes:
os categorizados conjuntos do Pau- ças, como: se pode observar pelas Estico do ano, porquanto-as duas Nova vitória Érico Straetz Júnior e Wilson Pes-

equipe são as mais' sérias candída-t Após sua brilhante apresenta- •

soa•

tas ao cetro maximo da cidade; çüo, na noite do
-

dia seguinte, 0.
Tr'einou o Paula Ramos conjunto de São Ludgero, que tem ü CONFRONTO DE DOMINGO

Ontem, no estádio da F. C. D., o como preparador o Padre José,_ 'Cumprindo sua terceira e .última
quadro de Fornerollí efetuou ri- voltou à cancha do LiÍ'a 'I'enis Clu- apresentação em nossa Capital, �
gOTOSO ensaio de conjunto, agra- be, mais confiante do que', nunca, Aventureiro enfrentou, na manha
dando plenamente. Amanhã, posss- para enfrentar o seu velho rival, de domingo, na quadra do clube da

velmente, os paulainos serão sub- o Ubiratan, vice-campeão do Esta- colina, a seleção local, formada pe-

'metidos, a novo treino. . co. los seguintes .elementos: Érico, A1-
Ensaia hoje o Figueirense De novo os tubaronenses fize- do Nunes, Edí, Samy, Galluf e

"Como "apronto" para o cotejo rum alarde da grande classe da Elias, estando o quadro de São Lud-
11. 1 do certame prof'issioualista, o equipe, pelejando ainda melhor

I gero assim formado: Luiz, Paulo.certos de que presenciaremos um
Figueirense efetuará hoje, no . es- que no dia anterior, tanto que 10-' João, 'l'eodoro, Inácio e Celso. Lo-espetáculo cheio de atrativos. ,

tádlo da F. C. D., intensivo treina- graram mais um brilhante feito, go 'no primeiro "set" quando a con-

mente da sua equipe, sob a dire- derrotando o quadro de Rubinho tagem era de 6.x 5, favorá�.el
ção do técnico "Paraná". por 3x1 (15x10, 15x11, 3x15 e 15x HOS tubaronenses, Luiz contundiu-

8), conquistando assim a taça "Dr. se, sendo subsLituído por Geraldo.
Osmar Cunha", instituída para ser Desfalcados de seu melhor jogador,
disputada em melhor de três par- os visitantes. pouco puderam fa-

Rio, 9. (V, A.) - Está assentada tidas, havendo o Aventureiro obti- zero A seleção, também d,esfalcâda
para amanhã, à noite, no campo doduas vitórias e o Ubiratan uma. de Vadico, sómente com grandedo Vasco da Gama, a última exibi-

dA equipe do Ubiratan jogou des- esforço conseguíu sair vence ora
ção elo Southarnpton, nesta metro-

faleada 'de seu melhor elcrnento : por 3 x 1 (15 x 12, 15 x 10, 3 x 'lá
pole, enírentarido a equipe do Vas- -

48Vadico, que se viu impossibilitado e 15 x 11 contagens, que dao
co da Gama. .

de jogar devido achar-se contun- pontos para' cada uma das -equi-

dído, pes).
Luiz, o explêndido defensor do No quadro vencedor os melho-

Aventureiro, novamente demons- res foram Elias, Érico, Edí e Aldo
t1'OU sua grande classe, atuando de Nunes. Samy e Galluf regulares. No
maneira a merecer francos aplau- vencido todos no mesmo plano sa-

sos da assistência. Foi, realmente, tisfizeram.
a sensação da noitada, sendo um Como juízes' funcionaram os 81'S.

elemento imprescindível á seleção P�nc.iano Martins e Waldemíro
catarincnse que brevemente dis- Melo.
putará o campeonato nacional. Como preliminar

.

defrontaram
Seus companheiros, como sempre, se, em partida "revanche" os qua
convenceram. Dos vencidos, desta- dres do Taubaté (titular) e do
camas o desempenho de Érico Aventureiro (secundário, venceu

Strutz e Edí, que constituem, com do o primeiro por 2 x 1, conse

Vadico, Luiz e Aldo Nunes, os guindo desta forma a almejada
mais completos "ases" do voleí rehahílítação da derrota sofrida no

barriga verde. Humberto, Nabal', dia anterior. O., quadros estavam
Elias é Nildo jogaram regularmen- assim constituidos:
te. Taubaté - Nildo, Ul isséa, Elias,

Os quadros foram os seguintes: Galluf, Wilson e Cardoso.
Aventureiro: Luiz, Paulo, João, Aventureiro - Luiz, Basílio, Li-

Celso, TeDdoro e Inácio. no, Fernando, Celso é Geraldo,

Direçio cfe PEDRO P4ULO MACHADO

ENCONTRO DE DlflCIL PROGNOSTICO

SOUTHAMPTON X VASCO, NA
NOITE DE HOJ:E

Domingo próximo a regata . interna do
Clube Naotic� -

Bl;}cbuelo
-

Domingo próximo, como já no- cultando um páreo aos clubes co

ticiamos, o Riachuelo completará irmãos como o Aldo Luz e o Mar
mais um ano de existência glorír» tinelli.
sa no remo cataríneríse,

.

Esse acontecimento será come- Aguardemos a manhã náutica de

domingo no bairro da Rita Maria,morado condignamente pela va-

lente rapaziada da Rita Maria, que
realizará

.

uma regata interna, f�-

Corrida da Fogueira
dos mais completos atletas da ca

pital, pelo que terá um desenrolar
atr-aente -e disputado.

Conforme temos divulgado aIll\
pIamente, na noite de 24 do Cor-

I
•

Irente, nesta capital, veremos a

sensacional Corrida da Fogueira,
prova rústica que constituirá uma

das maiores realizações da nossa

benemérita F. A. C.
Sabemos que essa monumental

.

, competição terá o concurso dos

As inscrições serão encerradas
no dia 20.

Os aLlétas avulsos podem se

inscrever na liA Gazeta", "O Esta�
do" e "Rádio Guarujá", mediante

",ag'amento de apenas Cr$ 3,00 .

NÃO HAVERÁ EXCURSõES DU�
,

RANTE AS TEMPORADAS INTER-;
o PAULA RAMOS EMPATOU

EM BRUSQUE
NACIONAIS

-0-

CAIU' O INVICTO TREZE DE
MAIO

CASA MISCELANEA dlJtri·
bui}iõa do. JRádio. �'ltc, A
Victor, Y61vul.,. e DilCOlií..

Rua Conlélbe'Í1'o 1.I.fH

EtUl, TELEGR."ARGENOl'E1."
TEL. 25-7233,

RUA CR-llZ LIMA, 20 I
P·'R;A1A WO HtÀM'ENGO

A temporada do Aventureiro em
- nessa Capital

''F"ARMACI-A ESP'ERA'MÇA
.0 F.�.tleo ]fILO �'LAU8

,HeJe , -..ri .......�.
'1INcu ..d '._ ru·_ 11••� - P....

-

�iUriU _' -�·iíL
- '..

'hra............ata � '�eeMhI'rte _ ...

-----------

J
'Y. S. deseja -coopupar na gra-ntl.e Obra soctal-de' &etUperacão

dDS mendlgo!;'l Apre!Je.nte soo idé'ia. ·OU ·0fereQa .seus I:ffirviços., �ej ...

x-an-do seu- nome -na listJa de V�untápi(}s da A-Ç'ão Soeial _�atal�i ..
nense, 'em pader desta Ji&da�ã1).
-

Empresa. Canstrutora': Uiiiversàl
i,

Estando estabeleci.da, Da Estação de RibeIro Pires, uma Vlla qlle

representa neste oomércio, uma das maiore� obras já re«li:tada,por {i......
ganil!aç9o 'particular, pois, tem mais de 10.000.000 de metros quadrudos
e estão sendo planejado� melhoramentos para se constituir uma cidade
'Iloderna, comunicamos aos nossos prestamistas que as reservas de !o-
tH" .dessa vila, já estao sendo entregues a todol>1 O� que estejam com di
rt'ito à liquidação. Está sendo, também, pedido a todos os colaboradores
e prcst:mristas, sugestoos. para o nome que essa vila deva receber.

São Paulo, maiG tle�''9'Í1a.
,.,,,,_. ",i;:;ú.. '..r�;

I
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CLUBE DOZE DE AGOST
.

,

DIA 19. SABADO. SOIRÉE. DIA 24. TRADICIONAL BAILE DE SÃO JOÃO. NOITE NO ARRAIAL.
DANSA DA QUADRILHA. CONCURSO. ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO DA MADRINHA DO ESPORTE. TRAJE A CARÁTER ..

RE�ERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE, A PARTIR DO DIA 14 DO CORRENTE: CR$ 30,00.
DIA 27. DOMING(). FESTA INFANTIL, EM HOMENAGEM. A SÃO PEDRO� DAS 16 ÀS '20 HORAS.
AS SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

'

Etna � o

acumulador

de confian

ça, construi-
. do para

atender,
com sobra,
a tôdas as

necessida
des do sistema elé

trico de seu carro.

\

PRODUTO D,li. GENERAL MOTORS

.. Para vendas e serviço plocure os dislr.buidures e concessionários da

GENERDl MOTORS DO saasn S.I.

ARTIGOS DE PORCELANA
COMPRANDO, VERIFIQUE A MARCA

, da afamada POaCELANA fabricada pela PAlRCELANA MAUA S. A.
Estabelecida desde 1,937 em MAUA, no Estado de São Paulo. Não

� ,

tem fiJiais
CUIDADO COM AS liMITAÇõES
Representante em Santa Catarina:

iR. SCHNORR, Rua Felipe Schmidt, 42 sobr; Caixa postal, 144 -

Florianópolis

DATI LOGRAFIA
Correspondenda
Comercial

METODO:
Moderno e Ef.íclenht

Confere
Diploma

, DIREOXO:
Amélia M PigozZi

\

RUA ALVARO DEl CAAVALHO, 65'

I A DIVULGA(ÃO I
. Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

Económico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST �L., 775 - CURITIBA

Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 5°

Congresso Eucaristico Nacional a

todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

-cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Outrossim, comunico' as facílída
des de- viagem, entre outras, as for
necidas pela Empresa Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perigrinação:
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 confortaveis "oni

bus", através do Paraná e Santa

Catarina; d) outra terrestre, par-tin
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, auto, onibus,
aviação, etc., na certeza de que o

�nosso Estado, e em particular a

V I
�

d L II·Arquidiocese não deixarão de se li Ca"l§j'� or:.\ 9"'le Ifazer representar naquela parada Iii �U II U!\'
de Fé e demonstração de amor a INosso Senhor Sacramentado,

,

Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Freder ico Hobold - Presi

dente da C. A.

Cnria Metropolitana
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o Crédito Mutuo Predial, oferee'-laos seus associados. o melhor pla
no, no. melhor sorteio, por Cr$ 5,00 i
�:���1.8:_ "

' i
O "Colégio Barriga-Verde"

está cônstrnido o seu majesto
so prédio e necessita de SUB

Vali0!'111 colaboração.

Se ricos quereis ficar
De modo facil elegeI;
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial
. . . .. .

- }
Muitas felicidades pelo naseimeD I'to de seu filhinho!
Mas, não esqueça, que o melhm

presente para o seu "PIMPOLHO�
é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

navegação'
EM

Empeza de

CM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para tr ansporte de suaa mercadoria.

Agentes em Florianôoolt- �i\ RT,OS HOEPCKE S. A

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

por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

Montagens d,e PNEUS em 5 minutos
Rua Francisco Tolentino 12 - B 'FLORIANOPOLIS

ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO
MAOUINABJl) MODERNO

Perfeição e garentia em: Pneus, Camars s,
Galochas, Cintas de 'Senhoras etc ...

Sapatos,

/

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO'
.

-

O Escritório do Partido Social Democrático, a rua Fehpe Schírnidf
N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação ,

eleitora)
das 9 ás' 12, e das H ás 17 horas todos' os dias

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

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Voto paraSnrta.-----

t'
SEDE SOCI,At..�

eoaro AlEGR.E

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

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE e6�C - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agencia Geral para Stã. Catarina
Rua Felipe Schmtd], 22 - Sob;

,

Caixa Postal, 69 - Tal. "Protectora" - FLORIANOPOLIS;

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, llinlhos, oríns, etc. precisa-se relPresentante.

Ofertas dando fontes de r-eferencias a "TECInoS". Guarda-se sigil.�
Gaixa" Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O. petróleo "", ,

nao e tudo

Hoje, no passado n Mogiana ocupada pelo ExércillJ
A DATA DE HOJE RECORDA- CAMPINAS, 9 (A. N.) - Fôrças do Oitavo Batalhão 02 Càçadorc&-

-NOS QUE: ocuparam as oficinas, escritórios e demais instalações da Estrada de-
_ em 1580, miseravelmente, fa- Ferro Mogiana, afim de evitar possiveis atos de sabotagem.

laceu Luiz Vaz de Camões, a CAMPINAS, 9 (A. N.) - Revela-se que o Delegado Regional' r{�('()_.

maior glória poética de Portugal; beu ôntem à tarde a comissão de reivindicações da Mogiana, declaran_ ..

_ em, 1627, chegou ao pôrto da do aos grevistas que seria impossível solucionar rapidamente o seu.

Bahia,' o Almirante Piet Hein, com caso, devido ao vulto excepcional do dissídio. Os ferroviários, P01·Í!nl�.
a Esquadra holandesa; retrucaram que o assunto estaria resolvido há muito tempo, se .os res, ..

_ em 1801, em Dunquerque, na pousáveis tivessem providenciado o andamento do processao. Foi :.em

França, nasceu Emílio Luiz Mallet, (:r.nsequência dessa atitude que se resolveu ocupar militarmente as..

que alcançou no Exército Brasilei- instalações da Estrada.

1'0 o pôsto de General, sendo agra-

ciado com o título de Barão de Ita

peví e hoje considerado Patrono

dá Artilharia;
- em 1822, os portugueses de

sembarcaram em Itaparica, estra

tegicamente situada na Baía de To

dos os Santos, tornando-se palco
IJa guerra da independência, em

que as tropas nacionais expulsa-
ram as lusitanas; GENERAL MÁRIO TRAVASSOS
- em 1825, em Mucidam, Bor- Pejas 16 horas de hoje, Floria-

déus, nasceu Martim Francisco Ri- nó.polis terá a honra de receber a

beiro de Andrada; visita do Exmo. Bnr. General Má-
-:- em 1827, na costa do Salada, rio 'I'ravassos, ilustre Comandan

a Fragata "Izabel" do Comandan- te da Infantaria Divionárta
,
da 511

te Beanrepaire, capturou o corsá- Região Militar, que vem assistir
rio argentino "Hijo de Júlio", do os exames dos recrutas do contín
Comandante Bibois; / gente de conscritos incorporados
- em 1842, começou a insurreí- no corrente ano, ao Serviço Ativo

ção dos "liberais" em Minas Ge- do Exército, e servindo no 1!�O BC.

raís: Não é esta a primeira vez que o.
- em 186-5, travou-se o eornba- valoroso militar nos visita, pois

te (ie São Borja, entre paraguaios que, em solenidade realizada no

comandados pelo Coronel Estigar- ano passado, no Quartel do 140
ribia e o 10 Batalhão de Voluntá- BC e presidida pelo, Exmo. Snr. Ge
rios da Pátria, do Coronel João, neral Comandante da Região, S.
Manuel Menna Barrete: Excia. foi agraciado com a Meda-
- em 1947, de sua viagem ao lha do Mérito Militar.

Chile, Argéntina, Uruguai e Para- Agora S. Excla representará o

guai, como enviado especial de Gomando -11a Região nas solenida- "O Estado" saudando-os deseja
"Diretrizes", chegou a esta capital, des promovidas pelo 50 Distrito lhes felicidades durante a estadia.
de passagem para o Rio, o jorrialis- Nava! em homenagem ao 83° aní- em nossa capital.
ta Newton Barreiros;

,

versár io do grande feito de nossa
- em 1947, o Sr. Dr. Aderhal Armada, a, Batalha do R:iachuelo.

Ramos da Silva, Governador dêste Na OCa813.O em que S. Excia.
Estado, visitou a Assembléia Le- chegar em nossa capital, uma Com
gislativa, dispensando as cerímó- panhia de Guerra do.140 B. C.
rrias protocolares, conservando-se
na "sala do café", onde todos se

sentiam bem com o gesto democrá
tico do Chefe.

André Nilo Tadasco

Tropas soviéticas
de ocupaCão \

Seol 9, (U. P.) - A rádio comu
nista de Pyongyang, capital da
Coreia do Norte, 'ocupada p!e'los
russos, anuncia que 'serão redu
zidas as tropas de ocupação sovié
ticas.
Na Coreia do Sul acredita-se que

Hsa notícia não passa de propa
ganda, visando forçar a retirada
das tropas norte-arnertcanas.

.........._..-.-.-.-.-......_......- ........-.-...�-.,.".

.
AREÃO JUNIOR

Há muitos anos que venho acompanhando os debates acêrca do pe-.
tróleo brasileiro,' mas sempre com plena convicção da 'sua existência no

posso sub-solo, apesar de a polititica internacional daquele produto, a

t;'do transe, querer impedir que o mesmo jorrasse em nossa terra e pro
curar incutir no nosso espírito que a sua existência em terras brasileí

ras, era o maior dos absurdos! Nisso só os derrotistas e os menos prt'
venidos podiam acreditar e não precisaríamos de provas concretas co

mo o são os poços abertos em Lobato e em Candêias, para sabermos da
sua existência. A lógica já nos mostrava que no Brasil existia petróleo,
pois cercados como o somos por países produtores daquele precioso lí
quido, seria impossível que não sobrasse alguma coisa para nós.

Teriamos, então, forçosamente, de acreditar na existência de UIlI3

muralha subterrânea contornando as nossas fronteiras, impedindo. o de
entrar no Brasil! Seria uma coisa interessante e única em todo o rnun

do a ausência do petróleo em nosso país., 'quando a Argentina, o Para
gui, a Bolivia, o Perú, a Colômbia e a Venezuela, desde há muitos anos vêm
extraindo dos seus sub-solos quantidades apreciáveis daquele produto,

Agora que já está provada a existência do petróleo em nosso país,
nada mais nos resta do que explorá-lo e aproveitá-lo para o nosso })r0-

gresso, mas não devemos nos iludir de que com a sua produção em mas

sa conseguiremos a nossa independência econômica. Vejamos, 'por exem

plo, os Estados Uni.los no momento, os maiores produtores daquele li
quido em todo o mundo. Eles o importam também, afim de salvauuar

dar, para o futuro, as suas reservas naturais, pois as mesma tendem a

diminuir, ou mesmo, a desaparcc .

" Que nos sirva de exemplo a triste

lição que teve a Venezuela, que era um país essencialmente agrícola, até
que foi descoberta a existência do petróleo em seu território. A nação
inteira voltou os olhos para o produto que acabava de aparecer e se CS,

qneceu de que, até então, tinha tido suas bases econômicas firmadas pe

la produção agro-pecuária.
Hoje, a Venezuela, apesar da sua independência econômica, apa

rente, está mergulhada na mais completa miséria, pois' a classe menos

protegida e que, como nas. demais nações do mundo, forma a maioria da

população, mal consegue o suficiente para sobreviver à crise tremenda

uue assola o país; uma vez que, até 'os gêneros de primeira necessidade

precisam ser importados, resultando disso uma tremenda alta nos <eus

preços. Devemos esforçar-nos para que a exploração do petróleo cm

nossa pátria seja um fato, uma realidade, mas devemos, também, f'azer

a coisa de tal maneira que não venha a nos prejudicar num futuro pró
ximo. Mesmo produzindo o famoso combustível, devemos continuar a

importá-lo, pois assim não precisaremos' sugá-lo todo do' nosso sub-solo,

Produzamos o petróleo, mas não nos esqueçamos de que, além dele

ainda possuimos o café, o algodão, a borracha, o cacau, o açúcar, etc.,

produtos êsses que nos têm dado uma posição mais ou menos estável

perante as demais nações do globo.

�__il.i'"
'Ruo Morecltal Deodoro, 34 J, J.. CInda'

�

"'"

CURITIBA TULC"AIIÂ: PROSEBRAS PARANA !-

Vadetes brasileiros· visitarão West Point
RIO, 9 (A. N.) - A convite da Academia Militar de Weat Poi nt,

um grupo de cadetes da Escola Militar de Rezende, acompanhado pelo
eapitão Carlos de Castro Torres, vai assistir a importantes manobras

que aquela conhecida Academia levará a efeito em Fort Bonning, J10�

Estados Unidos. São os seguintes os cadetes: Sid Scarone Vieira, Ar
mando de Morais Ancora Filho, João Saraiva Coelho, Gabriel B, Es

�luivel Bastos, Ari Capela, Manoel Henrique da Silveira, Pedro Hen

rique Rupp, Luiz Geraldo Braga de Oliveira, Romero Lespesqueur So

brinho é Celso Marques Penteado Serra. Os referidos rapazes deverão

emharcar; por via aérea, ,depois de amanhã.

..,,_,-J.-_._,,_._-..-_-.-..-_._.,._-_._._._._._._.•-_.........._.•.Jt••.-_._w_...-.-.-.-_....-_._....-.-.-..""

Aos fojografos
Amadores

ReforC8ndo os diques
Portland; 9 (D. P.) - Tropas dD

Exército entraram a auxiliar os

trabalhador,es, que lutam para re

forçat· os diques ao long'o do rip
Columbia, numa extensão de quase

lseicentos quilômetros. Enquanto
isso, o serviço meteorológico ad
vertê que a cheia poderá conti
nUar durante varias semanas, send

o
mesmo possiv,el que as águas su-

I bam ainda mais, devido aq calor
. que está derretendo enormes mas"

"YI..".,......P'W'I_._......._Io"W......,..,.,o.'V......�_......�".".............._.....,......."..,.Io"W......,..,.._......I'V'I". sas de neves nas mon tanhas ..

Senhores

e

RECEBEMOS DA REPU,TADA ,ÁBRICA INGLESA

ILFORD, FILMES E PAPEIS FOTOGRAFICOS

'SOMATEC
,Conselheiro lafra, 54 -- Fone 1658

I

a Bahia também quer um empréstimDi
RIO, 9 (V. A.) - Encontra-se no Conselho Superior das Caixas,

Econômicas Federais, para estudo, um pedido de cmprestímo de oi\en--L
�3 milhões de cruzeiros, feito. pela Prefeitura da Bahia à Caixa Eco- ..

'

nômíca de São Paulo.
.

prestará as honras militar que são
conferidas ao elevado cargo.
"O Estado", saúd, o ii1térdrido'

expedicionário General Mário Tra.
vassos, com votos de hôas-vinrlas;
·e feliz estada em nossa terra.

Chegaram ôntern, à esta Capital.,
os Snrs. Major de Engenharia Jo-
sé Nogueira Paz e Capitão de Ar
tilharia Osny Vasconeellos, do �_ ..

tado Maior da 58. Região Militar
(Paraná-Santa Catarina), que vie-
ram assistir os exames dos Recru-·
tas do Contingente do corrente'

ano, incorporados no 14° B. C.,..
aquí sédiado.

Os ilustres viajantes 'se acham
hospedados no Quartel daquelas
Unidade.

�ERVICO DE•

METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas.

do dia 10.o governo' búngaro
e a Igreja
Budapest, 9 (U. P.) - Agravou-se
novamente a situação entre o go-

.

vêrno húngaro e .a Igreja Católica,
devido à insistência das autorida
des em naci-onalizar as escolas ca

tólicas, O cardeal Mindsnky dirigiu
uma carta ao Ministro dos Cultos
aconselhando o govêrno a aban

donar a tentativa.

Tempo: Bom, passando a instável ..
Temperatura: Estável.
Ventos: Variáves, frescos.
Temperaturas extremas de hoic:':

Máxima, 26,2. Mínima, 17,8 .

A temperatura máxima de ontem
ocorreu em Urussanga, com 30,0 e a;'

menor mínima .foi registrada em Va-··
Iões, com 4,9.
......- ..." _ .-.-_ MM. MM". _ ..

Dr. Newton d'4vil�
Comunica que estará au-

sente temporariamente ree

Jisando curso de, aperfeiçoa
mento de cirurgia no Rio"
de Janeiro.

Aceitará 8 treaaa
Paris, 9 (U., P.) - ·0 govêrno

israelita está disposto a aceitar a

trégua nas basés propostas pela
conde Bernadotte. Foi o que aD1.1Dr

cíou aqui o dr. Chaim Weizmann, Ipresidente do Estado de Israel.
ÁlCOOL E DOENÇAS INFEC

CIOSA}'
Contra o ataque das doenças ín-:

recciosas, o organismo dispõe de"

defesas natürais que o alcool enfra

quece e até destrói. Na prevençãa'
de tais do,enças, cumpre evitar be-'

bidas. alco6licas.
JVantenha o organismo em co

dições de resistir às. infecções,',
não tomando bebidas alcoólicasr·
_: SNES.

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis

FRECHAN:DO •••

VI
Telegrama ,daqui para o Rio, divulgad.o pelos jOJ;nais, anun-

cia que será eleito presidente da U. D. N. Catarinense, o sr. CeL
Aristilialio Ramos.

As demarches nês5e sentido eram aliás, conhecidas aqui na-s.:

rodas políticàs. Contra a eleição do chefe serrano apenas s'e in

surgira o sr. deputado Paulo Fontes, sob a alegação de que "des.

d,e os bancos escolares. vem combatendo o sr. Aristiliano".
O sr. Bornhausen ,diplomáticamente, teria argumentado:
"D�rante este prÓximo ano nada haverá de decisi�o no ho- .

rizonte político. A chefia será ocupação meramente burocrática.
sob as vistas do Secretário-Geral (Bayer versus' Wanderley).
Com a eleição do Aristiliano matam-se dois coelhos com o mes-'

mo pau: fixa-se. o homem na U. D. N: e da-s'e-'lhe uma chefia·

oportuna para nós. Não elegê-lo agora' é correr o perigo de ele-·

gê-lo para 1949-1950".
Com essa papa e na perspectiva d.o perigo anunciado, o dep.·

Fontes entregou os pontos. ,

GUILHERME TAL'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


