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GOVERNADOR

Soldado russo provoca sé.rio conflito
Viena, 1 (U. P.) - O Chanceler'

BAlII08 da Austria, dr. Leopold Figui, pro-] Viena, 1 (D. P.) - Referindo
testou ontem ú noite junto ás au-' soldado metralhou coreto na qual
ter-idades soviéticas nesta capital se- realizava um baile na localída-

I
contra o incidente provocado por. de Josephibreg cíncoenta quilome

H 10.224 um soldado envergando uniforme: tros desta capital. 'Sa:be-se que o
.•

s�vi,ético durante fe�tiv!dades dr 'I cha�ce�e� austr.ia�o solícitou alto
.

..... Pascoa, em consequenCIa do qua comIssarIO sovIMICO medidas ·pro-
três pessoas, inclusive um jovem teção cídadões austrtacos contra

� Depois das derrotas - que já de vinle anos, foram mortas a ti- � atos terroristas, pessoas não sujei •.
* •

se contam por il'es num cres-Iros de metralhadoras. J Las á ação autoridades austriacas.
cendo contundente de resultados
numéricos - ·os udenístas locais' -----------------�------------

nunca lograram tomar pé, no vácuo
I

A
.

i
-

das decepções a que se lançaram L S11Uaçaoa
" que arrastaram uma parte de

. ,

eleitorado de nossa terra. Desoríen- Cidade do Pa�ama, 1 \U'. P.) -t .

tados, têm atribuido o lremendo Informou-se hoje nesta capital

qU� O raclonomontofracasso as mais variadas hipóte- forças costariquenses estão conse- U

ses, jR apelando para a supostá
' guindo quebrar todos os. esforço i

d 14!gnorância ?os. eleItores,.)á IheSj'
das Lr?pas governameI�ta_ls para ii oaso IDa

Imputando +eviandades, ja tachan- desaloja-Ias d� suas posiçoes .

R':1 (A N) �F 1 dá'
do-os de faminlos, cujas convíc- Cidade do Panamá, 1 (U. P.) _ ,10, . �. -:- .

a an o, f
re-

ções políticas oscilassem à simplesl Forças legais de Costa Rica, se- portagem sôbre o"raClOl:ame!l�.o d,:
vantagem dum "prato de comida"'1 gundo despachos recebidos MIUi gasolina, o g.ener'ã1 João Carlos

No desespêro da decomposição em: deram inicio a uma investida ge- �:�[���l ��ep���leeo â�l�l?��e���
que se debate o udelllsmo_ catari-I ral. contra o baluarte rebelde em tegór icamente que "�ada d novo
nense, os seus mentores nao en-: Empalrne, tentando neutralizar ('I á b r ", e,

d
centram a serenid.ade e compostura' efeito 'que a ·posiS�o pr ívileg iada a�si�� �� �iItt��sl�aoúc1::r;;.���la�
precisas para aceitar o pronunoia-] da�.uele baluarte ela aos revolucio- das na imprensa sôbre o raciona»
n!en�o das urnas c,,?mo lídima e nários.

,

.

menlo desse carburante.
límpida manifestação de vontades
democràtícamente livres. 4UII"II·0 aos p�I·SosDaí, a cegueira das 'paixões corr li

.

(II li
F ' 1f unteeque arremetem não só contra as

. reole· i"
personalidades mais em evidência europeusnos quadros do p. S. D. íncluindo-] .

Bogotá, 1 (D. p.) - O .Secretário
se mesmo a pessô,a do Governadorl .

Washington, 1 (D: 'P.) -' O pre: d'Estado dos Estados Unidos gene
do Estado, mas Tãfubém, em geral, sidení.e TruI_llan aSSlll?U ontem a ral George �Iarshall, ao, que. se In

contra o eleitorado que não se dei-I n,oIte o projeto de !eI _

concedendr formou a.gm, forn�ulara apelo li

xou guiar pela cartilha da celeber-l cíncoenta e C!I?CO mlll�o�s, d� dela- todas naçoes americanas para que

rima. "vigi lâncin eterna". I re.s para aUXIlIo

PI'O':'ISOl'JO.
a Aus- estabeleçam. fr�nte unida, á' vista

Atentemos, assim, no .que escre- tria, a França e a Italia, O .Congres- da atual crase mternacional e soti
via, ainda ante-ontem, o "Diário" I

so �I?rov_ou o referido, projeto por citará desencadeamento. da of'ensi
ucleIusta desLa capital: "Há vitó-I solIcItaçao do depar Lamento

.

d( va geral em �ôdo o hemIsférIO COll

rias cujo preço de,veria envergo I' Estado: .que declarou ser aU�lllc tra o comUl1lsmo.

nhar os vitoriosos. Quanto custa-. nccessarlO para alende�' necessIda-

ram as eleições em Santa ,Catarina 'ii des daqueles 'países ate ser votada Resllrv!lIdos OSQuanto foi empregado na cO'Inp1'al a ver.ba estIpulada pelo plano ti II
de 'votos, no amolecimento de COIIS· I Mars!hall

. Óciências, no assédio ((OS miseráveis!
O d flt. b d ,r veres

etc. etc."
. " e� el! fi eStiAra o _ 'Rio, 1 (A. N.) - Os lideras da-

E"Lú üí, r.'[lr'& í) l�UC "abéU1 ler.. t} li U i'!U .

f" "I, '") 1 polItica paulista mostram-se eY-
urna insinuarão i:.'l [l'C', que resvala-'I .•dO,.� I,. ,'I. - \J'esa�' d_os ú.- lrcmamen!e :I'bf:fvado::,. Os sr5.

a!l',res,siva e calunio,�a, para a cons-I
hmos ia Los refeI'en�e� a �<;t0 paulo Costa :\cto e Ciriio' Junior, aborcta

Cl:êneia moral e para o civismo da perm.an�cem em varIO;; Clrculos a
dos pela r.eportagem, recusaram.

nossa gente. E como revida'. emos, I cOllVlCça? .

de que o des�echo". do se a fazeI' declarações, .narecenrlo'
em defesa do bom-nome catari-I caso sera procurado artves do lm- Jo'

I I t·, 1 d' ,surpreendidos com a evolução dcs

nense., ,a afronta lançada ao caráter pec lmen
"

o �ua ever� �er ,vo- acontecimentos.
da esmagadOJ'a maioria de votan- tado, ao que dIzem na prOXll11a se-

_

te? que COI1SagTou nas urnas, púr' D?a!la, tanto mais ,a.gora ,quea opo-

Dom D�niol Dastl·1lt�es vez,es repelidas, o P. s. D.! slçao. ,está com ma�orIa as.segurada li lU V
eis qtl� 2 "Diário d:1 Tarde", eml em VIrtude da,adesao �e OItO depu-
sua e,dlçao de ontem, todo se re-,

tados estaduaIS borgbIstas. A dal.a de hoje registra o aniver-

trata. fanlasiado de ingênuo, di-
sário natalício de D� Daniel Hos-

zendo-se yítima de uma mentira. A!No B !lnl'o da
tin piedoso bispo de Laj,es.

fanLasia. porém, não lhe assentaali.., Figura de marcada l'lrojeção da

g'eito de evil ar que certo apêndice Igreja, ,s. Excia. Revma. impos-se
lhe denuncie a manha. . . B h á estima. e ao aprêço da gente ca�

É que o melindroso autol' do "suel- orrac a tarinense pelo seu apostólico clina-

to", não tem a lembranea de se. pôr
mismo e pelas cristalinas virtudes

, Rio, '1 (A. :N'.) - Foram p'l'bllca- q"le 11]e eXOI'nalll ca' l
em coerência não já com o "suelto"

c C' o ra er.

do dia antefior, mas CO(l1 a "man-
dos os decretos exonerando o sr Ao eminente nalaliciante serão

ch.ett,e,." da própria edição de on-
Firmo Dutra da presidência de boje prestadas muW.plas homena»

l Banco da Borracha e nomeando o gens de respel't gI'atl'd' a- q e
em, que, sem quebra d.e despudor

o e o, a u

no insulto, o reedita em Lêrmos de
sr. Otávio Mei'ra para, subsLituí-Io. êste jornal se associa prazeirosa-

confirmá-lo! ment.e.

Permanece, portanto, a injúria Homenagem ao Ma .. --0----------atirada ús faces da gente educada ECTADOe honesta cujas convicoÕes políti- rec'It!ll M�sf1�rGnn!!��
« ..., ))

cas não se aJel'iriam j'ámllis pelos Du r U \lU UU UlJ Solicitado para outros setores de'
desvarios de certos espíritos imo d U •

permeáveis a todas as evidências e lllOralS trabalho, deixou-nos ontem o nos..

Que o nobre eleitorado catari. so prezado colega e estimado com-

nense, tão cioso de sua educaçac Rio, 1 (A. N.) O prefeilo panheiro, dr. Alfredo Damasceno da
lí" d "d 'Mendes de Morais, considerando o

po Llca e e sua dl'gl1l ade civica I Silva, que por largo tempo deli
anote 0 epiSÓdio, para oporLunas mareoha João Batista Mascare·

atitndr:;, De nossa parte, sa,bere-
llhas de Morais pelos seus relevan- brilhante desempenho ás funções de

mo..; i'elcmbrá-Io a seu .tempo. . .

tes serviços prestados ao comando diretor-de-redação deste jornal.
das forças ex'pedicionárias brasi- Para substitui-lo, passou a in.te-
leiras duranLe a segunda guerra
mundial, onde se revelou como um grar o nosso corpo redarial o-

c,hefe compreensivo, inteligente jornalista Gustavo Neves, - sem

e . bravo; c, mais ainda, que por duvida uma das penas mais primo
Rqueles méritos e pela brilhante fé rosas e renomadas da imprensa. bar
de oficio durante todo o tempo err

que e'sLeve no serviço do ;Exército riga-verde•

Nacional fez jus ao reconhecimen- Entrou, tambem, para o nosso"

to da Nação, assinou um decreto grupo de auxiliares, o sr. Hermes'
dando o nome de marec.hal Mas- Guedes da Fonseca, - tambem bri
carenhas de Morais .á antiga rua lhante colega, ultimamente afastadO'
Oto Simon, no bairro de Copaca-
bana. do metier.

o w.m ANTIGO DLUUO .o. tu.NT.l C.âTAlUNA

�Im� • .D� �re.t0t SIlINEI NOCETI - Diretor Dr.' RUBENS DE AllRUDA
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
----------------

florianópolis � Sexta·feirai 2 de Abril do 1948Ano nllV

preenchimento das
cemunlstas

Ria; f (A. N.) - Reune-se hoje o-..PSD, afim ele dar o seu pr,,
.nunciamento oficial e definitivo sôbre o caso do preenchimento das
vagas dos cornun ístas,

Se vitoriosa a tese do senador Etelvdno Lins, as vagas
serão distríbuidas entre os pa.rtidos majoritaríos.

Nesse CUlS{} a vaga de Prestes caberia ao sr, Azeved'o Lnrna, can

-dídaLo da UDN, que nas eleições para senador, em 1945, obteve maio-
.ria.

.

vagas

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

As leis comp'ementares
Rio, 1° (A. N.) - O Senador Ferr-eira de Souza, presidente em exor

ci.cio da Comi�são de leis complementares, em declaração aos jornais,
th:sse que esta apenas a espera que os relatores OH as subcomissões
comuniquem que têm algum trabalhe pronto, para, convocar a Cornis
são . .Informou ainda que a lei da imprensa, cujo encarregado é o SI'.
Plínio Bareeto, e a lei f'ixando as responsabilidades do Presidente da
Bepublioa, da .autoría do sr. Waldemar Pedrosa, já estão prontas.

Afastar-se�á por
Rio, 1°' (A. N.) - Noticia-se que o sr, Adernar De Barros teria

entrado em comunicação com alta paLen�e da ,intimidade do general
Dl1t.r.a, sug.erindo seu licenciamento por um áno do gove,rno de São
Pau),o.

um ano

.i

,Vito.rioso O, r ,S(.D. no Rio G. do. t�grte
JUo, 10 {A. N.) --o Segundo. dados receDidos I)da 6etlauOl' .I,)i'gdl0

Ay'ellno, d� PSD do Rw. Grande {lo Norte, além do prefeHo de NalaL
rie .noll2eaçao do goveynador, eleg'eu o PSD já 26 prefê'itos cabenrlo i
oohg�(',a� ape,nas nove, ,..faltando ainda resultados completos de s·eis
�UlllClp:IOS. Espera o P;:;D vencer ·em cinco desses ,eésLanles munici.
plOS.

O PSD bamhem fez dois deputados acrescido pela oonstituição es ..

tooual.

nos
Rio, 1° (A. N.) - Continuam de'senconlradas as noticias sóbre a

si Lu.ação paulista. Uns jornais noticiam ter sido tudo resolvido pn
quanto Ül!tros anunciam ter sidO resolvida a intervenção de acü�do
com o art�go setr;, nU.I:le,rO u!ll' da Constituição para ga,rant.ia da segu
r�nça nacIOnal. Um d.ra,r1O afuma que Adema�' de· Barros, na conferl�n
ma q�e t�ve com o n:amstro da guerra, declaÇfm que acata.rá todas as de
t�rmlI�açoes do gO':'érno federal sobr,e a segurança inte;rna, e ,externa
do paIS, .esvand,o dIsposto a remodelar o secretariado ele acôrelo �orr
governo federaL

Ü . J

Suspensão do· Par'ido
Comunista no� Chile

S�ntiago. do Chil-e. 1° (U. P.) - O Presoidente Gonzalez Videh
2:n�nCl{)U .hoJe haver �pTesentad? durante a reunião dos partidos polI�lCos .chllenos, _.o. projeto de leI para a <supressão do partido C0I1111.-
fllsta em todo terrl Lodo chileno.

'

RantiagQ ?O Chile:, 1° (U: P.) -. O Presidente Videla declal'on
que os comums'�s estao servmdo os lllteeesses de Stalin no Chile

"

Ao que Se Informa aqui o refe,rido projeto será debatido .�té-.15 do conente.
'

�ediQ. registro,. ltlQS,.,
.

;
Rlü, 1° (A· N.) - Foi envia?o para? TSE pelo juizo da vara de

.r�gl,s.tros publIcas,. � autos yedmdo regIstro do novo Partido ConstItuCIonalIsta BI"a:S:ll�lro, �uJ'a petiç'ão foi assinada por Luiz CarlosPrestes, .s�ndo o regIstro Impugnado pelo Ofici'al de Registro de Pes�
ooas Jumdlcas. .

RIo 1° (U. P.) - O oficio do re- foram membros dirigentes da anti
�istro civil das pessoas juridicas ga agremiação extinta pela Justiça

, vem de impugnar o registro como Eleitol'al.
'

,

associação civil ao Partido Consti- O referido registro diz ainda. quetucionalista Brasileiro, requerido o ministério publico opinou pela
pelos ex-parlamentares Luiz Carlos incompetência do juizo aludido no
Prestes, João Amazona� e outros. pedido de registro para apreciar o
Justificando seu ato aquele ofi- assunto, uma vez que se trata de
Justificando seu ato aquele oficio duvida que envolve maféria eleito

�legra que .a .n?�a agrem�ação tem ral e só a esta compete sua aprecia
.as mesmas JilIClalS do extmto P. Co- ção. Os autos foram encaminhados
munist� e ass�m, não é mais do que' pelo juiz competente ao Tribunal
uma slI�ulaç�o 5laquele, sendo de, Superior Eleitoral que dentro em
.notar mnda que seus requerentes' breve apreciará a matéria.

Aderiram #'

a

nQ PdnOIDá

Nad·j de novo
em Minas

Rio,' 1 (A. N.) - Falando aos

jornalistas, o sr. Benedito Valada
res disse ·que nada há de novo na

politka mineira, não Lendo funda
mento as noticias em contrário.

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

Combate
,

a Illalária8ra,e situa�ão .

Rio, 1 (A. N.) - Abordado pela
reportagem, o sr. Soares Filho, da
UDN disse que de fato estivera
com o pre�idente, nada revelando
quanto aos motivos da palestra.
Sôbre a situação de ,são Paulo, dis
se' que a seu vêr, era bastante gra
ve, em faoe da agiLação exlremis
ta. Sôbre li possi.bilidade da inter·
venção em São Paulo, disse igno
rar ,qualquer provjdência nesse
sentido.

a
Tendo Cihes'ado. ontem, á esta combate aos anóf,eles (transmisso

Capital, seguiram, hoje, pela ma- res da malária). Essas experiências
nhã, para o município de Brusqu'é que serão feitas com o helicópte�()
os srs. drs. Mário Pinott, diretor que se encontrava, desde há va

do ,Serviço Nacional de Malária, dr� I rios dias nesta Capital, ·obed�erão,.
Henry William Kunn, diretor da: todavia, às con.dições do tempo.
Fundação Rockffeler, dr. Abel O sr. Governador Aderbal Ramos:
Vargas, diretor do Serviço M'édicó da Silva, que está presligiando,
da Light, e vários jornalistas, fo- por Lodos os meios" a projetada ex

tógrafos e cine€ír8Jfislas, que assis- periênciá; a -e1a comparecerá pro
tirão ali ás experiências iniciais de vavelmente, devendo Sflguir, tam

apJjcação do DDT e Gamexame no bém, ainda hoj,e, para Brusque,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



11 te j SI �á aprenderam a fazer greve IDemocfüta Clube
'1oquio, 31 (D. :p.) _ Os traha-

'

Oferecido aos socios e exmas. fa�-
lhadores ferroviários japoneses fi- Arthur, proihindo 'uma projetada milias do Democrata Cluube, Oi'

.__� u�_..__

Irados a 13 sindicatos locais rece- greve geral dos empregados do go- Teatro do Estudante realizará na.-

)'.
"

Hnr'ori.o d�� alljntnr,m ...

beram .hoje orrlplls de se declara- vêrno, a qual, se entrasse em vi-

a ESTADO U'� UUu 'I H..�P" (; rem em greve na próxima quinta- €;01', t-eria paralisado totalmente as noite de 8 do corrente, nos salões �,
.

d"
feira. Ao mesmo tempo, os lideres dependências do govêrno japonês festa daquela sociedade, um atraen--

� II Ofiel_ l I't!& 1* sas ro ovlarl!)s dos sindicatos ferroviários con- Entre os membros. dos 13 sindica- te e belíssimo festival de arte e'

-....... .. •
UI cordaram em manter em vigor a tos referidos, figuram 4 mI rnanui- 'I êdi

., ..-_ d
" alegria, com a desopí ante come HJi"

'" ar em de :greve parcial dos empre- nístas e condutores de trens elé-

l'f
X;=�:��fr:..ó!.=S SEGUNDA·FEIRA gados do govêrrio jil).1onês em vá- trícos que constituem o principal

- A MULHER DE MED TIO - em'

'.
SIDNEI NOCETI 7 ����so São Oístôvão - LagUflla rias localidades, et'íi apoio das de- meio de comunicações da região de três gozadíssímos Mos, em que to-

. DiretGl d. BetI.�...: 16 horas, mandas de aumento de salários Tóquio. A estrategia dos lideres marão parte as srtas. Terezinha e-'

GUS.l"AVO NEVES
- Auto-Víação Itaja! - naja! - 15 bel- formuladas pelos trabalhadores .. sindicais de ordenar greves par- Judith Wendhausen, Ivete Gevaerd�,

ra:xpresso Brusquense _ Brusque -lOs trabaãiadorea ferroviários ja-' ciais e locais é considerada .» como

�G18teoP�:\'Qk Expresso Brusquense _ Nova Trento I ponescs são considerados .' empre-. uma tática concebida 'para. evitar "Wilson Pessoa, Nilson Goulart e t

Cllel. t. 13Jlprea:llie:
_; 16,30,horas.

.
I gados �o ,�ovêrno, A referida 01'.-: uma violação direta da proibição Jane Godinho.

� WAQ"}M CABRAl, DA SILVA _ A6u���:�o Catarlnense - JomvUe I dem fOI dlt�da após se haver tor-: ,pr.omlllgad� pelo sUI?remo chef� Na segunda parte
i Rlft{)resentaDte: Auto-Viação Catarinense._ Curitiba ná�a. publica uma pnoclamaçao aliado no Extremo Oriente, general 'teremos especiais
'( A S LARA -.5 horas.

.

.

.ernitída pelo general Douglas Mac Douglas Mac Arthur. '

d' I
.

;-

I
..

.

Rodoviária Sul-Braell - POrto Alegre canto, ec amaçao e.
; I!� ��dor Dantas, 48 _.p - 3 horas. ções
j lIIndu Rapido S�ll-Braslleiro - .T�invne -,

'

'. . . .

i
��. ��i4GAS�'MtYJR··it. I:Ae:;v61i:ÇI1:o:rTal�s',:t��':e�:A_ Pôrto Ale·I' EUClYDES se'H.MIOI a �� ��:���a':;�:a ,i����e��el�s��:�_'

i
'

�a Felipe de Oliveira. Jl ...., ",.
_

. dar reservar seus lugares o quan-:

� Se IUUllar Auto-Viaçalo catarmense - Curitiba • �

--

I�
�.t. J�t873 _ São

f.":>lIlI:i"
- 5 horas I

Y

.... � ..fi oe. - to antes, na séde do Clube, com o'

lIt. Auto-Viação Catarinense --JolnvUe ,'If''tII'SB wa �çO me!i economo do mesmo,
- 6 horas.

_ Viúva, filhos, noras, genros e nétos do saudoso Euclydes Schmidt,
:ASSINATURA!" Auto-Víação Catarlnense - Tubaxão

I
convidam aos parentes e pessoas amigas para assistirem a missa que

, - , .....•

I
Na Capi�l.Il - E�P��::os'SIlO CrIBt6vão - Laguna - por alma do seu inesqueoível espôso, pai, sogro e avô mandam cele- T t

.

d E t d t',�! � fi:� �!'.� 7 Ehora:-. GI6�[a ._ ,.�� •.�. _ 7"
brar dia 5 á 7 horas no altar do S. Coração de Jesus na Catedral Metro- O!! 116 fi' S li) an e,;

�...M!�G6) ••• ,.. ,.'" ..., "".. mpresa .' .._.�.� .". politana.
VU li UI .� U U

frlaf/1lltl'@ •••••• C,r� Zl,,� e 61,6 horas.
� t d

A CAMPANHA DO PIANO

I �� ...

"l!
... ".. {i'; B,.. 16E�g:::.SO Brusquense - Brusque "o os que eomparecerem os seus sinceros agradecímentos,

Afim de melhor cumprir o seu'

i \IMii&O:r� la s�.. ,8;.., �.SQ k·t()-Viação naja! �- Itajaí - 15 ho-
,,,,,-----__�' �_'"--: �' pr'ozrama artistico, O' Teatro do'

I M..f> lnt�fllü; ...�<.. ras.. ..
t 1_"'� .,-------�- - __.._,..., ....-'--_.--.---��-:..-'�

�_,_r_ <.J

� .Y_ ....-n, .,.,'" _.J. Rllpldo Sul Brasileiro _ JolnvUe - às, mM" .. �__•__'..,.....�='..,..........�___
Estudante ·vai iniciar a campanha"

� ��"�r'�' , ".

:::;: �;;.: � I
�.I} I! �?ra_QUA:RTA.FERA --. I r r.U!:!n u�ot',TID.�r. nüJ (A.!>JF�!i';TO

-�-'-=-� para aquisição de um piano.
, _w..� '" 'I.!.: '!' '" '_'
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� J",,� I pera-se quc a mesma seJ� .raPIda.--
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mente coroada de pleno exIto.c "
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_ \ Ráp;do Sul Brasileiro -'Jol:nvile - às

,"" ,., !,ól I A PRóXIMA PEÇA i
•

i !
5 e 14 horas. , I

! '(M �r!Einl! Ill, meillítH!' !h'?';",.
I Expresso São Cristovão - Laguna - '1 Já foram distribuidos os papeis

""lilr�Ucl1!dos, n§o �"'í'�1i' 7 horas, Ru'" Fe1i'pn'" .... hm'Ai 48

'j! "deToh1clc.u. "I Expresso Brusquense - Brusque

/-1
" '" 1 ....... ;:::.C h,. .

'

I da, comédia em três átos - O Fu-

,

Pt_" ,.. " i
. H;horas,' .....- turo Marido - com 'que o TeatrO'

l'!l. ",,,-r-'!Ç,,,O n o &4l i'013!lõ�li'i-
t,. r'a.��.uto-Viaç1iO Haja! - Itaja1 - 1;1 ho-

",,,h::ih. pelM eomedroii

I'
I
do Estudante realizará o seu quar.,..:

*�itM.oI1! n019 ;art!i� í Expresso Brusquense _ Nova Trento

IS';
-

I
.

( til í - 16,30 horas.
. eu pro,(lD\t:�o d,n 'n !). teu..; � �Z ,< r.a- t to espetaculo. .

'.,

• >, . "" -;J'� �i!a.:��.C'��._.
'

_Rrh';i!;!ª 131.11 aras!: - P�o Alegre . \ll.Ir.;,iJ1oi UIII U �U � g � "'( O I P0ç.á de extraOl'dinária comicida�

:';�a�r'�'::I���f} Ja"�'I��i·�nlIAI�r0 .. i:ar��:��:J!! ��� ainda não Íoi 1êsp-àchádo ? !e�n;:tae f��:�t�tu�'r:gra:e% d��i��:':
unnJ_� rl-Mv.p �ju h.up A!;1to-Viação CataTlnense - Curiti� mais uma brilhante vitoria da nos-'

3 sabado - Farmacia Santo Antõ-.
- A;:!t��f�sÇão catarl11éi:lllé JolnvUe sa mocidade estudiosa.

Escreva ",'em d�mOl'à ao Escritorio Juridico e

Admil'strativonio _ Rua João Pinto;
- 6 horas.

4 dODl1'nuo _ Farma' cI'a Santo An- Auto.viação Catarinense Tubarão Caixa Post:11 4.132, Rio de Janeir.o solicitando informacões, 'SSB Es,
� ._ 6 horas, oritorio se ,encarrega de acompanhar e r,equer,er no Minist rio d:l

tõnio - Rua João Pinto; Auto-Viação Catarmense - La;guna Justica o que necessario for á sua concessão, bem como, de r.egistro
10 sabado _ Farmácia, CatarÍ!I1enae ,-E���e!�r�ão, Crlstov!lo Laguna _ de diploma, divórcIo ,e novo casamento, certidão d,e nascimento e de

R Tfff. '1 horas, casamento de qualquer parle do Paíz.
na Y",iJanO; Emprêsa Gl6ria _ Laguna - 6 1/2

11 domingo - Farmácia Catarinen- e 7 1/2 horas,
Expresso Brusquense - Bru8que -

se � Rua Traiano; 16 horas,. l

17 sábado _� Farmácia Rauliveira Auto.Viaçãb Haja! - Itajat - 15 ho
ras.

_ Rua: Trajano; Rãpido Sul Brasileiro - Joinv!le - às
5 e 14 horas.

'18 domingo - Farmácia Rauliveira Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ás

_ Rua Traiano; - 6 horas.

21 quarta-feira (feriado) - Farmá� Rodoviãrla Ss�f��!ff� Pôrto Alegre
�ia Santo Agostinho - Rua Conse- - 3 horas,

lheiro Mafra,'
' Auto-Vlação Catarlnense -- Curitiba

- 5 h()ras.

24 sabado _ Farmacia Esperança Auto-Viação catarlnense - JoinvU<!
," - 6 horas.

- Rua Conselheiro Mafra; Auto.Viação Cat!'rinen:re _ La2'UDa
25 domingo - Farmácia Esperança - 6,30 horas.

_ Rua'Conselheiro Mafra. 7 ��f:s�sSO São CTistovão - Laguna -

Auto,Viação Itajat - Ita'a! - 15 ho·
ras,

Expresso Brusquense
16 horas.
RápiDO Sul Busileiro - Jolnvlle -

às 5 e 14 horas.
.

.

,sÁBADO
Cata'rinense - CUr!ttba

Informações

I

JolnvUe -

o scrviço noturno s�rá efetuado
pela' Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

BJ:'U8que

o Batalhão Bal'riga-Verde
foi constituido de catal'Ínenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Yerde", usará a mesma
bandeira.

Auto-Vlaçl!o
- 5 horas.
Rápido Sul BrasUel!ro -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

-_......._._._._----_._----_._-------

Jd executa serviço de LAVAÇÃO e PolimentQ
---_._--------_._._..._-_._-_ .. _

Empresa Sul Oeste li itada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xatpecó - Joacaba - Lajes e Bom Retiro (;

Vice-Versa. '

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 58.. feiras às 6 horas da
manhã.

SAIDAS DE XAPECó,: Todas às 28.. feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG:êNCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro, 24 ..:_ Florianópolis - Fone f.431.

Auto-Viação Catarinense -

JOlnvile,/- 7 horas,
Auto-Viação t}atartnense - Tubarão

,- 6 horas .

Expresso São CTistovl1o - Laguna -I ZYH7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

-I14 horas.
Auto·Viaçl1o ltaja! - ltaja! - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Gl6ria - Laguna _ 6 1/2

e 7 1/2 horas.

SEGUNDA-FEffiA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,40 horas _ Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.

TERÇA-]'EIRA
Varig - 12,30 horas _ Sul.
Panair - 13,07' horas - SUl.
Cruzeiro cio Sul 1�,OO horas

Norte.
QUARTA·F'ElRA

Panair - 9,40 horas - Norte.
Panair - 12,47 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 11,00 horas

Norte.
Varig -. 11,40 horas - Norte.

QUINTA-F'EIRA
Panair - 9,40 horas - Norte.
Panalr - 12,47 horas - Sul. .'

Varig - 12',30 horas _ Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,3{) horas - Sm.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEXTA-FEIRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Cruzel!ro do Sul - 7,20. hs. - Nqrte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SABADO
Varlg - 12,110 horas - SuL
Pal:mlr - 9,50 hora.s,...., Norte.

DOM.TNOO
Oruzeiro do Sul � Norte - 13,55 horas.
Panait - 9,40 horas - Norte. I
Panair - 12,47 horas � Sul. IQ'wIIeIro elo Sul

.

.;.. 11.00 bL - 1111. ,

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

.. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. '!' <> •

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

'Jem viajar conhecendo todo o Es·
tado poderão obter os fundos ne
eessários eX€Cll t.ando facil tarefa
,que bem executada lhes proporcio
,nará ainda algum ; saldo em di
llheiro.
Infor.macões à rua'Visconde de

Ouro Pr-e.to n. 13 das 9 ás 12 e da.s
H ás 17.

Viação aéreaH�ra
I

. fIO

Dr. (lARNO G:
GALLETTI

ADVOGA.DO
Cr�e e ciul

CanllUtuJgão d. Soci�d""du
NATURALIZAÇÕEB
Título. DoolaNlt6da.

Ellorit. - Praga 15 eI. 1'10,. 23. Il10. azaclar. II
a••ld. - Rpa Til'aden�. C7. rFO'N& •• 1468

.fJ .

COMERCIAN'E'E: Dai um U·
,",o à Bibliot.ea do Centro Aea.
ümico XI d4 Fevereiro. Coa
irBmiI'ás. assim, pana $I; fOl'lDa
(lo cultural· doa eatMinfl!UOO
ie amanhA I

..

("O&mp� pró-litta� �
f1 A. n' d. F�Tfi1'9ir'�JJ.· f,

.;.s.'-oI'>.

Catarina - Brasil

Ouçam, diàriaménte, das 10 às l4 horas, as audições da

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

-1, A�isa aos 8lmS Jt.rl!ado�es de tit_:ulos já integralisados ou sorteado�

I
de acordo com o decret4 leI n. 7,930 que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Papa maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edifício
Amé.lia Neto).

I

1--

-Negocio de
.. -

OCaSlaO
1 eJev.ador W'AYNE para Qutornovei$

2 talhas para 3 toneladas
1 maquina de lavar
Pra teleiras, balcões etc ...

Tratar na GARAGE D E L A M'B ER T

do programa'
numeres de"
outras atra- '

• ••••••• t.I ••• tI ••••• '1"

PASTA DENTAL
ROBINSON

................. _-

SILVA
�ONTADOR

Cau.all Cíveis e ComerciaÚl.
ContratOil. Dilltro to.. etc.

Serviço. de Contabilidade
em geral.

Caixa Postal. 105
Florian6poÍi. - S. Catarina

"UA VOLUNTARtO$ DA PÁT�;A No" 68 • 1.� ANOi\R' -

Agencia 6�raJ pare! S. Ci':l:tal'in&!"
Rue Felipe Sebmidt. 22-, S�b�
C. Postsl, 69 Tel. ,'Protetora»-

FLORIANOPOLIS

Vende'ille' a %'ur:t C.oniilelheiro·'
Maha n.O 116

Tratar com Albino Zomel'�.
•••••••••-.< 5

"

•••••••••••••••••

r ALV;R;':;;ZLElvM
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO

DA

DA

I

... e<. • �.•••••••••• tS>�

PANAIR DO BRASIL S.jA.
Novo horário

A PARTIR DE 1/3/948
2a. FEIRA

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

4a, FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul, 12,47.

5". FEIRA
Panair _:_ Norte: 6,50,
Panair - Sul: 8,30,

6". FEIRA
Panair - NOTte: 9,40,
Panalr - Sul: 12,47.

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

VENDE- E
Uma atima propriedade._

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

:do na 1<armacia Pilar ou emr

� Cambirela com Raul Se11.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

CLUB

ANIVE'RSARIOS:

FAZEM ANOS HOJE:
rO menino Claudio Kuehne;
A srta. Elsa Hoffmann;
,A srta. Dulce Línhares;
A srta. Ivone Ramos;
A srta. Celina Cabral Teive, ,.D

,...cionária do Centro de Puericultu
,]fa Da. Beatriz Ramos;

A srta. Ida Poli;
O menino Ernesto Augusto, filho

-do sr. Sebastião Neves;
A srta. Maria Tita Mendes, filha

,...do sr. Antônio Mendes; proprietá-I,-;rio do Hotel Gazzola, de Urussanga;
A sra. Leopoldina Vaz; ,

A sra. Maria Gallotti Peixoto;
A sra. Verônica Nurberg, esposa

".do sr. Artur Nurberg;
A sra. Zulmira Maehado Dias, es-,';posa do sr. Alcebiades Dias, funcio

. nárío da Crédito Mutuo Predial;
O sr. Carlos Alberto da Luz e Sil

-va, funcionário do 'Banco do Brasil;
O menino Hugo Ramos Norak, fi

'lho do sr. Nestor Norak e de d. Este
.pha G. Norak, residentes em Cano

-

lnhas;
A srta, Delorme Goulart, filha

.do sr. João Goulart, comerciante;
O jovem Japy Viana de Oliveirà,

-destacado desportista residente na

-cídade de Laguna.

RITZ hoje ás 7,30 horas
Ida Lupino - Robert Alda

Bruce Benett - Andréa King
l\:IEU UNICO Al'lOR

A história de uma mulher em cu

jos labios havia sempre uma' can

·..ção e o coração recordava sempre
,:um amor. _ •

A vida noturna de uma grande
;metropo)c com seus atrativos e as
;suas tentações

'

No programa: Brasil em Fóeo -
.::Nacional - Noticiário Universal _
...Jornal

Preços: c-s 4,80 3,OÜ
Censura até 14 anos.

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

�ia. Telefonica
!(afarineuse
'Acham-se a disposição dos Se

:nhores Acionistas desta Companhia
em sua sé.le à Praça 15 de Novem-
1>1'0 Inúmero 8, os documentos' de
'que trata o Art. 99, do Decreto-Lei
-no 2.627 de 26 de Setembro de
1940.
Flortanópolis 23 de Março de

1948.
-

,

A Diretoria
............................. -

.

Vende-se
Um .barco , Ver e t;-"tar ns

firmtl Reiniach SfA.
Rua João .Pinto. 44

DO E DE AGOSTO
./

ICOBRAFITE
OOMPANHIA .SUL BRASlLiEtRA DE ltiIA()ÃJO B T�UELAG�:'Vl

Avenida Capanerna, n. 38 - Caixa Postal, 2,24
CURiTIBA - ,PA!l:L!\<NA

23
Os empreendimentos da COB!tAli'l'l'l!;, isto é, as indústrias

que comporão o PA:HQUE INVUI:-:l'l'l:UAL da Companhia 8ul Bra
sileira de Fi.ação e Tecelagem, sejam nos, tecidos, estopas, cor
das, celulose, ou óleos, permitern uma

MARGEM l).l!.: L U:Ul:tOS

muito compensador-a, pois,.• OI" lucros industriais variam de 20
á 50%, dependendo do tipo da indústria. 'Para C<>B!tAFl'l'� e

para o sucesso completo desses empreendimentos há dois deta

lhes muito importanles que não podem passar despercebidos.
Um refere-se ao

APHOVEITAMENTO lN'l'lWRAL
da matéria prima. Nas indústrias de OO.ftRAFITE nada. se per
de - TUDO É APROVEITADO - transformando-se as SOH:H.AS
em outras matérias primas de elevado valor e de largo consu

mo. É muito cônvícente o caso do tratamento industrial do

linho,

ÀS 21
ÀS 21

l3n

HORAS. DIA
HORAS.

R,ELATóItIO DA DEItETORIA

23.

1947

230.4.37,30

100.994,50

,

1.490.9H,8o

20.000,00
-

3.463,60

1.84õ.8iO.�o
-,-----

723.749,ôO

1.1 0.2.0W,60'

20.000',00

i .84-5.81<1,:U.

Jorge Fryabe1'O - Diretor-Presidente.
Wilson Barata - Contador, reg. n, 39.479.

DEMONtS1lHACAO DA CONTA DE LUGROS & PERDA.S DO EXERCtClO
DE 1947

DÉBITO
'

182.000,00
14.936,20
33.501,10

37 • .151,10
63.843,40

-868.6.27,40
594.2tl7,40
8.000,00

700.000,o0
17.099,00
6.650,ôo

688.973,00
90.9.fi4,90
21!6.370,�
1.087,50
17.i10,oo
8.555,00
49.000,00

... '

Admintstração . . . . . . . . . . . . . . .. . .................•

Despesas Comerciais " . . . .. . �

Promoções de vendas .. � , .. . , .

Impostos, Taxas e Seguros ................•.......

Contribuições de Previdência .

Manutenção de bens .. , ..........................•

Despesas Gerais '......................•.....•.

Fundo de Reserva .

Fundo de Depreciação ...........................•

Bonificação a diretores ...
'..........•............•

Bonrficaçâo a empregados ......•......•............

Divídendo n. 2 '

.. " .......••.....•

CRÉDITO
Rendas diversas ............•.. , . , .............• , ..

Meroadnrias .............................•..•..••

183.949.00
82.724,7(J1

532,00
81.516,50
8.934,00
496,20

9.3M,40
s.ess.oo
2.330,10

17.110,00
8.555,00
49.Q{)(),oo

453.053,90

11.4S4.20
441.6,1�,7()

453.053,90
._.------

Jorge Fryabero - Diretor-Presidente .

Wilson Bartüa - Contador, reg. a. 39.479.
PAR:ECER DO ·CONS:ELHO FllSCAL

. ,

Os ahatxo assinados, membros do Conselho �isc�l da Firma, �mercial Cr-esc'iurnense S. A., tendo exammado mlUuClosa��nte, D

lanço, demonstrativo de lucros e perdas, referente ao exerc:Clo de 194.7édeclaram ter encontrado tudo em_ perfeita ordem e correça�, senct.0l d
parecer que os mesmos devem ser aprovados pela Assembléia Gel a •

Cresoiuma, 18 de Março de 1948.

Monsueto Costa
José Coniin PortelZa
Leandro Mal'tigrl'ago

II Vulcanizadora LeonelU
i 1 A TELIER MODELO DE VULCANIZAÇ10
(I \ MAQUINARIO MODERNO

�>FERtDAS:= REUMATISMO E
1 Perfeição e garantia em: Pneus, C� m ars s, Sapato!!',

. PLACAS SIFILITICAS
I Galochae, Cintas de Smhor8� e te ...

Elixir de logue jl'(l Montagens de PNEUS em 5 mhmfos
i '�. i I Rua Francisco Tolentino 12 - B - FLOR1ANOPOLISMe<iicação auxilieI' no trotamento

<ia .mUA ·

...._IIIIIlI ...._.........._..........""""-....-

PONTO V,h; PAR'l'lVA

de todas as atividades que envolvem CQBRAFlTE na sua traje
tória de progresso a que se propõe.

O segundo detalhe importante, afeta em sentido ravorãvei
o lucro das indústrias no seu conjunto. Refere-se ás

DFiSPE8A8 G.hlH.ALS

que, num parque industrial, e sensivelmente reduzido, Imagine
se cada urna dessas cinco atividades com as despesas de uma

administração própria; um g-rupo de funcionários; rtscanzacão:
contabilidade; direção técnica; instalação individual de Iorça,
água, vapôr, serviços, etc. etc.

Adulando-se o sistema planejado por OOBH·A1!',l'1'l;; fie um

PARQUE INDUSTRIÂL, todas essas despesas í'ícarn reduzidas a

UM'A SÚ t.I)��'p,.l!.:SA

refletindo essa economia, de, modo proveitoso, nas DESP�:-:lA.,.':i

GERAIS.
São dois pequenos detalhes, MAS Il\lIt' O I-tTAN 'l'Ei:i, que con

tribuirão para que o LUCRO DO CONJUN1'O UE ATIVIUAVy:S
seja sensivelmente aumentado.

PROGRAMA PAR'A O MÊS DE ABRIL:
DIA 4. DOMINGUEIRA; COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 10. SABADO� SOIRÉE, COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA

DOMINGUEIRA, 'COM INICIO ÀS 21 HORAS.
PROGRAMA PAR'A O MÊS DE MAIO:

DIA 9. DOMINGUEIRA, COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 15. SABADO. SOIRÉE, COM INICIO
DOMINGUEIRA, COM INICIO AS 21' 80RAS. DIA 29. SABADO. SOIRÉE, COM INICIO

Comercial Cresciumense S. I.

ROXY hoje ás 7,30 horas
Graig Stevens - Irene Manning

"NAVIO ESPIÃO
"

'

'_

_.

,

Um drama policial forte e violen-
";to ... cheio de ação e suspense... Mbsa de' 7- di.

No programa: Cananéia _ Nacio- Viúva Maria da Glória C. Carofallis, filhos, genros netos e ir-
mal D N C

.

h d xmãs, profundamente consternados com o rude golpe que veem de

S
. I •

- aprrc os a natureza sofrer com a. perda de seu estrernoso marido pai, S'OgTO avô e irmã»,
._ hort

veem por meio dêste tornar públicos os seus agradeclrnentos aos Ilus-
Preço: Cr$ 3,00 tres faculta Livos do Hospital Nêreu Ramos que o assístíram duran-
Censura até 14 anos. te a enfermidade e bem assim a todos quantos por cartões, telegra

mas flôres ou pessoalmente os oonfortaram nesse transe doloroso e

con�idam a todos para assistirem á Missa do 70 dia que mandarão
rezar, 3a feira, ás 7,30, horas no altar do Sagrado. Coração de Jesús,
na Catedral Metropolitana.

cVEúOX PROPAGADORA»

Cia. Internacional de Capitalização
Combinsçõe« sorteadas em 31-3-48

6M6
KIO
NLL
Q08.

RPR
IXJ

:RWQ
POO

J ão Pinto, 13

o Estado

Inspetoria Regiollal e Escritório à, RIU
Sobrado - Nesta.

Inspetorias e egenci81 em fado

DEMETRiO GftROFALIS

Sebastião Bonnassis de
Albuquerque e Cordélia
Gomes de AlbuquerqueUma casa' de secos e molha

dos com direito 111 casa para
morar situada a rua Santos
Saraiva n. 309 no Estreito.
Tratar na mesma.

Tê.m o Slrato prazer de par
ticipar. Q todos leu. paren
tas e panoa. de IIUGII reJa
çõ�s. o nascimento de seu

filho, oqua tomou o nome da
ROGE'RIO, ocolrido n:J Ma
ternidade duta capital

Fpúlill .• 30-3-948.
,De: LJiltJoIja. tZ�PMeiJc6.

ADVOGADO' CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
C.ONTABILlDADE GERAL

FLORIANÓPOLIS·S.C.

·t)enllol'es Acionístas :

Cumprindo os preceitos legais e estatutários, submetemos a vossa
apreciação a deliberação o balanço geral, demonstração da conta lu
cros e perdas, parece!' do Oonsctho Fiscal e demais documentos rela
tívos ao exercícío encenado em 31 de Dezembro de 1947.

Outrossim, esta diretoria se põe ao inteiro dispôr dos senhores
acionistas para p restar-Ihes quaisquer informações ou esclarecimen
tos.

Cresci lima, 18 de Março de 1948.
,,

Jorge Fryaberg - Diretor-Presidente.
BALAI�ÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO
Imobilizado- estável ou fixo

Edifícios . . . . . . . . . . . . .. . .

Instalações Comerciais ...•.. _.......•

Móveis & Utensílios ...•..............

exercício

Dispomvel
Uaixa ; .

Bancos

Realúável
Mel'eMoria.s ... : . . . . . . . .. . ........•

Contas Correntes .

Participações . . . . . . . . . . .. . .

Com.pensação
Caucionades ...•..............

Resultadoe pendentes
de resultados não realizadas ao

Ações

Contas

PA,s,sIVO
Não e[f;igível

Ca:pj:tal . . . . . . . .. . .

Fundo de ReSC1'Va ....•......... - ...•

Fundo de �pl'eciaoão .

Exig·tvel
Contas Correntes ..

"

.

Bancos . . . . . . . . . . . . .. .
'

.

Títulos Descontados .

I. A. P. dos Comerciári-os .

I Bonif'tcação a Diret.ores .

Bonif'icação a Empregados , ..

Dividendo n. 2 .. :.' ...............•.

I Compensação
Cauçâo da diretoria ..... - . � .... � .......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
4

LIRA TENIS CLUBE- •• PRó CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ" _. -DIA 3 DE ABRIL FORMIDÁVEL "SOIRÉE" INTITU
LADA "ENTRE O CÉU E O MAR" .- GRANDE NúMERO DE SURPREZAS •• SALAO DECORADO EM ESTILO •• NúMEROS

�A ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIANóPOLIS •• MESAS A CR$ 30,00 NA RELOJOARIA NIORITZ, A PARTIR DE SE·

GUNDA.FEIRA, DIA 29.

JEml)regue bem seu capit
. Aufermdo os lucros que poderá lhe proporcionlr uma das maiores Iníciatlvas Catarlnenses

.Adquira ações da (CC I T I.. ».
Transportes Aéreos S. A'

Capital CR$ 10.000.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. �Chamodoe: la 40% -- 2a 40% _ 35 2n%
Procure hoje rnesm o o Agente da "CITAL" em sua cidade e sle lhe dará malhorei') .esclarecimentos.

i7<..-=J�'Ii::>.. . - iCo rlina .

atomíca I------------o...-.."'-..........----,.�.."""'_....._a.., ....._-"""""'-

� II Kwajaleiu, Ilhas Marshall, 31 (D.i THEODORO FERRARI e ESPOSA}
.

P.) - Os Estados Unidos estabele-l
ceram uma cortina atômica de 5'

MANOEL L. RIBEIRO e ESPOSA

I'
km. em torno de Kw.ajalein, atrás'
da

-

qual se efetuam fabulosos pre- I
parativos para provas atômicas no

"atoil" de Eniwetok, 400 milhas ao

nordeste de Kwajalein e a centenas
de milhas de qualquer outra ilha.
Toda a região foi declarada zona de

segurança, eom possivel pena de
morte para quem quer que dela se I
aproxime, sem autorização.

AVIDNlIDA MAURO RAMOS, linha/circular, bangalô conslruid€l em
.,erreno de 10x29, com 3 quartos, salas, boas instalações, quasí toda mu-
dada, desocupa em seguida. Preço Cl�$ 95.000,00. •

\- RUA FEIRNA.NDO MAOHA,DO, casa bem ;conservada construída em
terreno de 5,5oK42, com 4 'quartos, varanda, quarto de banho, casinha
etc, Preço Cr$ 120.000,00. •

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
mentos, sendo o térreo para comércio e o superior para residência'
õtírno ponto, Preço Cr$ 350.000,00.

'

� --0--

RUA CON:SE<LHEliRO MAFRA, casa nova já no alinhamento, 3 quar
tos, sa1a de jantar, sala de visita, varanda etc., des-ocupa imediatamente.
Preço Cr$ 100.000,00.

.

,l� --0-

RUA JOSÉ MrEiNDES, casa própria, em estado de nova, construída
em terreno de marinha medindo 15x35, com 3 quartos, sala, varanda
etc. Preço Cr$ 50.000,00.

Vlencias ECODOmicas
Rio, 31 (A. N.) - Foi bãixado de-

IJ8horatorlo
RADIO ..SUL

.Agentes exc'usíves dos
aparelhos Wasten-Point

Atende a Domicilio

Completa aparelhag�m.
. récmces competentes

RUA TIRADENTES. 22-A
Fone 1382

�1<,I.t.ll """"'?'H'-" M!Jiac:tJi4t1��

I •••••••.• o' .

í Desocupadas
VENnl-S�

7 ca,stn de rnucleil'O com um terre
no 35x25 'metro:!. no fim da tU«

Tereza Cri. tino , Esheito,

. . . . . . . . . . .. . -'

Casa pequena
ou quarto em casa. de familla.
,,(\�a ccsul sem fílhcliI, com pel.,.ão.
pr0curaa-.. Infonnaçõell na.ta re

deção •

•• •••••• •••••• •••• •••• • •.
'

't

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Trradeotee [lO 5
Telefone 1393.

partiCipam o contrato de casamento de seus filhos

GILDA e AURELIO

Florianópolis. 28-3-1948 Porto Alegre, 28-3-1948

IL FI
(onfere'
Diploma

(orrespondenda
Comerciai

ereto reconhecendo o curso de ci- DIREÇAo:
ências econômicas da Faculdade de Amélia M PigozZi

Rio, 3.1 (A. N.) - O Conselho
-0- Universitário da Universidade do

RUA SÃO VI<CENTE DE PAULO, casa nova de madeira, construída
em terreno de 9,4.x3Õ, com 3 quartos, casinha etc. ainda não foi habita
da. Preço Cr$ 25.000,00.

._.()-

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em

�erreno com 15x26, com 3 quartos, sala de Jantar, casinha, instalação
sanítárla etc.. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00.

�o-

RUA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA (Estreito), bangalô construido em

terreno de- 10x35, Lendo este 2 de frente, com 2 quartos, sala de jan
tar etc. Preço Cr$ 25.0DO,oo,

--0-

COQU�IIRO:S, casa de madeira construída em terreno de i_Q1;.�W,
ipróxim6 it Capela, distante do ponto do onibus 60 metros, com z quar-\
.t�s, sala etc. Preço Cr$ 20.000,oo..:_0_ I

CAPOELRAS, casa. construída em terreno com a área de 86.000m2,
todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço ....
pr$ 50.000,00.

.

-0- I

RANCHO QUEIMADO, ótimo prédio todo rensttdo de cimento, com
:todo o conforto, com 5 quartos, chuveiro, água quente e fria, um mo-i

�or Delco, 2 dinamos com 900 amperes, 215 arvores frutiferas já pro-
>

duzíndo etc. Preço Cr$ 60.000,00.
.

-0--

C.A.POEI<RAS, uma.pequena casa de madeira, tendo o terreno 15x521.

")?reço Cr$ 20.000,00.
TERRENOS

RUA FELIPE SCHl\UDT, lendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.
-a-

RUA BLUMENAU, tendo 8,7Óx32, i'ua calçada, linha circular.

Preço Cr$ 35.000,00.
-0-

RUA S.lO VICENTE DE PAULO, tendo 12x30, já pronto para cons-
.

�rução. Preço Cr$ 6.000,00.
-o--

RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00,
-0-

HIPOT'ECAS
Aceito capital para emnrecar sóbre garantias hlpotecárlas. Con-

�ulte-me sem compromisso. Sigilio ahsoluto.
. .. i, :}<l;f�

ciências Econômicas de Pelotas.

. lo

Voto de reco-

nhecimento
.

Brasil aprovou a insersão em ata
de um voto de reconhecimento ao

ministro Clemente Mariani, pela boa
vontade demonstrada para com a

mesma Universidade.

METODO:

Moder�o e Eflcieata

CARVALHO. 6SRUA ALVARO DE

�;OMPANmA �AJ�L\NtA DA IAlÀ�
"'_. m UJ'fi -. ��� I.�,; itl
�JfC�}t»I®i 11.�BAJ��F9��'11l'

j

!
1
!
! !

t
f
I CAPrrAL E RESERV�S
Respool8bílidene,
Recet2
Ativo

Cifra. do BQ!s,,�o d. 1944,1

o-.
Cr$
•

'"

80.900.606,30
5.918.401.755.91

67.053.'45,30
142.176.603,80

,

j 3l Sinill!trr.H'I pagos ng. (lltímol,l li) $lílDI!! 98.687.816. O

i ReepOl:Uial 'Hda�el ..
'

15.736.401.3 )6.20

I Diretores I

Dr� Pamphilo d'Ut18
_
Fre1re are Csrvl?i:ho. Dr: F-r8UCHJCo

" de Sã, Anisio Mal.orfe,: 'Dr. Joaql.üm Barreto de Artou.ajo

I e JOlé Abreu.
,
��,!1��-;.!,.;!r..�����"""'��tW��:.:!f;'�>1�������

OUI1ANTE TODO DIA

nos V/fll["JOS
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Operações.
desnecessárias

oA medida que a ciência pro
:gride, descobrem-se novas cau
-sas para os males que afligem
. o homem. Em Seleções de Mar
-ço, explica-se a razão de muitas
operações desnecessárias que

·�e. realizam,. às. vêzes, com pre-
,JUIZO do próprio paciente. To
-davía, há pessoas que crêem
necessitar serem operadas.

:Também nêste novo número:

\UM GOV�RNO PARA O MUNDO.
Nada mais urgente do que as

. segurar a paz e evitar outra
guerra. Destacado indus'trial
americano defende a Federacão
..Mundial, como a única solucão

. nêste artigo de palpitante atua:
lidade .

. . . ') '" .

\tULTlVE A ARTE DE CONVERSÁR.
Com poucas regras, fáceis de ob

...

servar, pode-se consezuír um
.guia eficaz para se �onduzir
discreta, mas brilhantemente

._nas ràdas sociais. Este artig�
revela que falar bem não re
quer nenhum dom especial,
além da simples habilidade.

. '" �.,.

11M fiLHO PRODíGIO DA MECÂ-
flICA. O êxito fenomenal de nu

ler, gênio da invenção, ilustra
admíràvelmente, o" valor qU�
tem o respeito dos pais pela
vocação ,dos filhos.

'.

:São ao todo 25 artigos de grande
interêsse nêste novo número
-de Seleções, a revista lída pé

. 1as pessoas mais bem informa-
o das em todo o muado..

COMPRE

--SELEÇÕES'"
DE MÁRÇO

Agora a venda
A REVISTA INTERNACIONAL

..,

PUBLICADA EM 11 IDIOMAS
.. � .

'_ .... ; .. . . . . . . .. . .

:"Bebocad�r (TriDDfo�>
Rio. i10 ,(A. N.) -'- O Ministério

da,l\Jarmhff' 1lIú:n-"""H q=-�-n;n'cga
eCOl'1 destino a Montevidéu o rebo
cador "Triunfo", da nossa armada .

.

levando a reboque o navio norue
-guês "Panja" que leve recente
mente sua casa de máquinas in

,·�endiada.
......................... , .

,PC'J.ra. (JS peesoGs. ds fino
p ::d"dor Café Otto �

. ,l!Iem paT.
,_ � •••••• •• • 0... • •• .. •

.A lei agraría
Rio, 30 (A. N.) - Dentre pou

-eos dias o deputado We linton
'Brandão falará sóbre o projeto de
1ei de reforma ag rár-ia .apresen
tado pelo govêrno. O deputado ele
fenderá um esquema próprio sôo
'hl'e a questão.
d •

-

•••••

Aparelhos
cinematográficos

Temos pora dllmQn.traçõs. �pa
�elhoa para cinéma -de 16mm por- ,

,tatil. 35mm portal:\l, Ilqmi' porta
-til e 35mm pesado (fixo) vindes di
?1'itamfnte da fó'bricQ. h1fDrmacõulI
Rua- G.nafal Bitencourt N. S1
'Floriah6palis.

Jacy Arias e Senhora

participCJ.m CIOS seus parentes
e amigo. o nQDcimlmto de

seu filho

Fpclis., 17 da Março d9 948

Sexta-feIra 2 de Abril de ,. �8 s

CurJa Metropolitana

o Crédito Mutuo Pl'edial, oferece
aos seus associados o melhot pla
no, no ltlelhor sertelo, po� Cr$ G,oo
mensais.

j
5' CONGRESSO EUCARISTICO i, f

.
NACIOANL f

Na qualidade de Presidente da 1'1:Comissão Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucaristico Nacional a

lodos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará ele 28 a ,I31 de Outubro do corrente ano, na t
cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande

�

�� i,
Outrossim, comunico as f'acilida- i

des de viagem, entre outras, as for- �
necídas pela Ernpreza Turismo'l

�

Pontual-Machado-Bensaude S. A, I
com quatro tipo de perigrtnação: I TranôlportelS l'agu:o{'r.!' h carg'C1l do p

ô

r to da !
:)p�l��i� �;r��r::rlãao�j::�a�:���i:i�: s10 F·DA lin:I��f!; no StnL. W'.lI, r!l'! ITRV li, V&lsn

�
todos os Estados; h) uma em navio,

- iW\i "",t}U DP� U pU_ u rUI II I U li i
especialmente fretado, e conduzln-" !
do exclusivamente peregrinos; c)' Informaçõe. com Ol!l A-;rente. i

uma terrestre, prosseguindo de
Fiorie nó. olís

,

- Oerlos Hoepcke S/A - OI - Teletone 1.212 1- End. teleg, I

São Paulo em confortaveis "oni-
São Francisco ôo.Sui - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 �MOOREMACK i

bus", através do. Paraná e Santa � :

Catarina; d) outra terrestre, partin-l----------------..,....----------
..'"-'�·�'---·---·--·--_ �_.•_-�,- --

;:te��a����a�,e ���;!::�n�:l� ;�;:I Ordenado de
-'--'--.----��'--.,-- ..

------�'- r�-'-
Alegre. (R$ 2.500,000 mensses A � � �;,
São essas as viagens obedecendo Pessôas capazes podem obter Cu'

ao tipo peregrinação.
�

. locação para trabalhar nesta Capital VendI 'e'� a-}l [\ r' t\ 1 i�J" ... tnl teEvidentemente, poderão os fieis )u nas seguintes cidades:
'li U�§ :W Jl!Ü 'O!1i.H.!l

proferir outros meios ao seu alcan- Itaiaí _ Joínvílle _ Porto União
ativo e competente, com conhecimentos técnicos, para:

ce, com viagem de auto, ónibus, _ Lajes -'Laguna e Blumenau, Secção da Maquinas.' Ordenado fixo e cotniesõee. Boas

aviação, etc., na certeza de que o O serviço inclue pequenas viagens possibilidades' para pessôa ativa .

:10S80 Estado, e em particular a. rol' torno das cidades citadas. Ofertas por escrito, com indicação das [unções anterior-

Arquidiocese não deixarão de se CRrtas do próprio punho, si poso
mente exercidas, devem ser diriüides à

P:01zer representar naquela parada dvel'acompanhando fotografia, para
'Comércio e Iruluetria WALTER SCHMIDT S/A

ie'Fé e demonstração de amor a ex. Postal nQ• 5 _ Florianópolis.
Blumene u - Cnixe Postal, 63.' r

Nosso Senhor Sacramentado,

I Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederfce Hobold - Presi
dente da C. A.

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

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

: SELECÕES'�'
,

de MARÇO
\

artigos

l;'f; atualidade

COMPRE SEU EXEMPLAR

HOJE MESMO!

3�
CUlta só Cr$ .00
_� ........ ..,_.J

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO D&:
REEMBOLSO POSTAL

'Faça seu pedido por carta ou telegrama e n'lgue
sômente 'quando receber.

....--

N. 16 Cr$ 250.00 N, 27 o-s 350,00
Suiua n\t&fca Mila, montado Re1ogio auiuo com pulaeira d.
em 6 rubi!!. Moatradorsli de material pla.tico. 6 rubi.,
diveraalJ core'.. Caixa de níquol Folheado em ouro.

N, 16-A cr$ 2600J N 27-)\ cr$ 570.00
O ms.mo com vidro grollo. O' mlllimo com 15 rubis e v;,dre

Marca WeUgo grosllo moderno.
NOSCOD relógioll Ião acompanhados doz respectiva, certificado.

de garantia.
'

PEÇI\M-N'OS OATALOGOS - ENVIAMOS GRATlS
mCEND & FILHO

Curitiba·· Praça Tiradent ..", 26C -. Paranei

'"

I
Peça peJo telefone 719 I.
Prc nta entrtga I �

Quaiidade su.pedor II i

I'
!

SERRARIA UNIÃO

Me,-Ma a el",;";dade ,II
��U'.l,.�.;:SD!lOOiF_�;G�,![��� �,._ •

- .... 'o:Jt'·1!,'\e�IZ>��6';��"""'liu""...':lt:it<;·;:_'L·:oelf�'WIA��:u.>���...... flo::1liol_tt..o.I.......��.�..'I:�.....z�

..., 5. -

Télas de Bronze Fosfofosa I
t
�

li
i

Telas bronze· fosforosa (largura 91 cms).
malhas 61) - 80 - 100 - 120 - 160 . �OO.
Tdas de seda . � Suiss!ls -- largura 1 02 cm�. "

todas malha!.".

Latêo e galvanisado: - prcnta entrega.

MARIO SCHAEFER -- Caixa Postal 5756
T;;:legnrnss .. MARIELY '. S. Paulo

" .�.�::
"'

. .'1
,

Agencia Geral para StH. Catarina
Rua Felipe Scnmidt. 22 . Sob .

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Registros' de Diplomes
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/41, deverão reauerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias..

DIPLOMADOS POR ESCOI"AS LIVRES: (Comércio) - Nos têr
mos do Proj-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.

pENTISTAS' ESTADUAIS: Podem valíar seus diplomas.
TRArAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSl'l'ARlO
Av. Alte. Barroso, 11, 10 andar":"'" Caixa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES
--------,-------------------------------------------------

NAVIO-MOTOR "ESTEL·i'l,"
ffiaxima ra;Jidez e gsr'mtl;;> pat's tqlDsporte ri:' !!uas mercf'dt} "'1I

Agwtes em Florianóp li� CARLOS n:)�, í?CKE f A.
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o Clube de Regatas ((AI�o Luz», têm o prazer de convidar os

Doze de Agosto e Lira Tenis Clube para assistirem a ·grandiosa Soírée
se amanhã nos artisticamente ornamentados' salões do Lira Tenís Clube ..

·

Musica,... Remance.; «Entre' o Céu e o Mar»"
Relojoaria Moritz a �r$ 30,OO)�mesas na .,._" - �

o Conntlans �errotou ontem· o Paula Ramos por 4 x 1
No estádio da F. C. D., perante 1 Alegrense, vencendo êste por 4 x 1,.

numerosa assistência, efetuou-se on-! goals marcados por Jerônimo (2)�
tem, o encontro interestadual entre I Mário Andrade e Segura, para O�

Paula Ramos, campeão da Capital visitantes, tendo Mandico conquis
e o forte "onze" do Corintians Põrro tado o ponto de honra dos locais.

Clubeassociados do
a realizar
Penumbra .....

(Reserva de-

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO
-------------.--------------------.....------------.....--------. .

Torneio MunícilUll de Voleibol e BasquetebOl
Em virtude do mau tempo reinan- guintes jogos: Voleibol-Atlético x cio ás 19,3Ü' horas, tendo por local

te na noite de ante-ontem foi adia�1 Ubiratan e basquetebol - Lira x a quadra do Lira Tenis Clube, estão
da, para o final dêsse certame, a Ubiratan. marcados os seguintes jogos:
primeira rodada constante dos se-I Para a noite de hoje, com iní- Voleibol - Lira x Barriga-Verde

- Juizes: Érico Straetz Júnior e

nome já se tornou popular.
Com 20 anos apenas, Sanford tem

pela frente um bonito futuro e não
se descuidda da suá bôa forma
treinando com intensidade sob a

direção do técnico Loureiro, o qual
se mostra satisfeito com a conduta
do [ogador, havendo quem diga
.que o Coritiba. fez a mais notaveã
aquisição dos últimos tempos .

O ESTRELA DO ORIENTE

CO-I Falando á nossa reportagem..

MEMORARÁ SEU PRIMEIRO
Sanford declarou que o Coritiba

'ÀNIVE;RSÁRI() �

.

possue um conjunto poderosissirno
O Estrela do Oriente F. C., fun-

que dificilmente será vencido :no
dado por um grupo de jovens es-

campeonato. Disse que a diretoria.
portistas, comemorará seu primei- do campeão paranaense alimenta a!
ro ano de fundação no dia 10 de

esperança de realizar uma tempo-
Maio, com um monumental festival rada em nossa capital.
esportivo, estando já bem adianta-

Falou-nos sôbre Nivaldo, dízen-
dos os preparativos. Vários convi. . -

d P I

.ALIANÇA DO LA.R· (LTDA ..) tes foram entregues aos clubes da
/ do que o antigo guardião o au a

Depois de alguns dias de perrna- Ramos é o melhor guarda-valas que
nossa varzea, afim de participarem .. r II r um'"

nência nesta Capital, onde veio conhece n h...!.'Uo.o. o- ....u a la ..;.

Seôe: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar da festa.
-"05ulariz"" �T1" bH�« .....à\) oe prorís- só vez.

RIO DE JANEIRO _

. ..., v - �.,.....-
-

si6nal, retornará hoje a Curitiba o A seguir falou sôbre a grande
CArta Patente D. 113 . .,,-.rv,Huu.....�uurtnf!étanal o 'oÍ-i.l\lpiêõ '.ióGÁiú.'EM' LA(úmÃ jovem e valoroso "player" conter- forma de Tonico, outro "player''''

1--_-
ft1- a-�ãl ao .Drasll wX",. uy 4C e .z. � forte "team" do Clube Atlético râneo Sanford, que se acha contra- catarinense, há muitos anos defeze-

.

e "Plnno Aliança" Recreativo Olímpico, do Estreito, tado pelo Coritiba F. -C" bi-cam- dendo as cores do Coritiba. Elogíois
Resultedo do Sorteio ree llzaao no dia 2 7 de Março que reapareceu domingo 'último, peão do Paraná. Fedato, Merlín, Baby, Renê, Car-

de 1948 pela Loteria Fede r e l do BrssiL de aeôrdo cllm o frente a Atlético, no qual colheu Titular da equipe de profissio- tola, Paulinho, Gouvea, Lanzonj,
artigo 9" do Decreto Lei D. 7930 de 3 de Setembro de honroso empate, segundo apuramos nais do alvi-vcrde curitibano; na, Cesar e o coach" Loureiro. FalOt:l

1945, revigorado pelo de n. 8.953. de 26 de Janeiro de realizará domingo próximo uma ex- qualidade de médio esquerdo, atuo,
demoradamente sôhre as atenções.

194fi coeforme 8 circular n. 2 da DIretoria de Rendas cursão a Laguna, onde enfrentará ando as vezes no centro da linha que lhe têm dispensado os direto-

Internn�., de 8 <IH Janeiro (h� 1946 o "onze" do Henrique Lage F. C. média, Sanford tem correspondído res associados e jogadores do Co-

Plano Especial- Premiado o n° 0041 à confiança de todos pela excelên- rítíba,

0041-MHhar-PrimtllrO prêmio no velor de Cr$ 10;000.00 PASTA DENTAL cia das suas jogadas, grande apu- Informou-nos que o seu novo:

041-Centena _ Pr erato no valor de Cr, 1.200,00 ROBINSON ro técnico e fisico e ótima dísci- clube realizará brevemente uma

Inversão - Preme no valor de C. $ 300 00
.... ,.................... ........ plina, destacando-se mesmo como excursão a Belo Horizonte, onde

Plallo Popular -Premiado o n0 0041
'

o jogador mais completo em sua enfrentará o Atlético Mineiro �

0041-MMhar-Primeiro Prêmio no v8'lor de Cr$ 500000 posição no vizinho Estado. quem venceu por 5 x 4, devendo

t41-Centeil3 _ Premio no valor de Cr� _ 600,'00 A imprensa de Curitiba tem te- realizar tambem uma temporada nG
#- cido

.

as mais elogiosas referências

f
Rio e em São Paulo. .

.

Inversão - Premio no valor dA Cr$ 100,00
PI á conduta do "player" catarinen- Deixando hoje a sua terra, acone-

« ano Aliane_- 0041 - Série 6 se. Suas "performances" nos jogos panham-no os nossos votos de bâa
S&ie 6 n, 0041, no valor de Cr$ 50.000,00· - Tipo liberal ODEON .hoie ás 7,30 horas com o Vasco da Gama, Olaria e viagem e muitas felicidades na ter-
Milhar de qualquer série Cr$ a.500,OIJ-.I» MUSICA DO CEO Atlético Mineiro foram muito co· ra dos pinheirais.
Centena Cr$ 600,00 -» »

Iave.rtio do milhltf Cr$ 200,00 -,. .I

Inversio da centena Cr$ 60,00 -» »

f*rie 6 n. 0041. AO valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 -» »

Centena Cr$ 300.00 -., •

l1lfttsio do milhar Cr' 100,90 -» .I

lnvel'lAo da centena Cr$ 80,00 -.I It

AdÇlptado ao Decreto n. 1.930
Tipo liberal

Cr$ 40,000.00
Cr$ 5.000,00
Cr$ 1,200,00
Cr$ 2.000,00
Tipo clássico

;Série 6 numero 0041 no valor de Cr$ 20.000,00
;Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 2.500,00
\Contena no vaJor de Cr$ 600.00
Milhar na ordem inversa Cr$ 1.OQO,OO

OBSOOVA-eOES- O próximo sorteio realizar· se-á no
dia 28 di.! Abril (qu'lIh feirá). p�la. Loteria Federal do
Brasil. ria confúrmidtidtl com o Decreto-lei D. 1930, de
:3 de Setembro d� 19-15. •

RIo de Janeiro, 27 de Março de 1948,
R. Pessita Ramalho -Fiscal Federal.

VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoul'eiro
O. Peçanha -Diretor.·Gel'ente.

Convioomo.s os íSenhnres contemplados, que e�tej':im
com 08 seus titulos em dia, a virem li. nossa se'le,

�Hll'81receberem seus prêmios de acl}rdo com o nosso Regu·
lamento. �

Entregue' á F.C ..D .. o memorial dos
clubes de remo

Foi entregue, ante-ôntem, á Fe- srs. Sidnei Nocetí, presidente do
deração Catarinense de Desportos,1 "Aldo Luz" desta capital e repre
o memorial dos clubes de remo, pe- sentante do "Atlântico" e "Cachoei
dindo a realização de uma assem- ra", de Joinville; Charles Edgard
bléia geral para tratar do desliga- Moritz, presidente do "Riachuelo";
mento destes com a entidade esta- José Elias, presidente do "Marti
dual afim de ser fundada a Federa- nelli" e Guilherme Schurmann,
ção Aquática de Santa Catarina. representando o "Ipiranga", de
O memorial foi assinado pelos. Blumenau.

"Série 6 numero 0041 no valor de
Milhar de qualquer série no valor de
Centena no valor de
.Milhar 118 ordem inversa no valor de

Sanford· retornará hoje a Curitiba
o «crak» catarineuse faz declarações á

nossa reDfU�t8gem
, _

mentadas no Paraná, onde o seu.

João Pedro Nunes.

Basquetebol - Atlético x Fígueí
rense - Juizes: Tte. Walmor Bor-

ges e Osní Barbato,
. .. " .. ....... . . . . . . . .. . ....

COM: os meninos cantores de ---------------------------------��----------��------�

«Entre o Céu e o Mar»

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

Viena
História Sublime! Musica Mara

vilhosa! Cenários Lindíssimos!
No programa: Documentário Jor

nal - Nacional Imperial Filmes -
A Voz do Mundo _ Atualidades

Preços: Cr$ 4,00 3,0(} 2,00
Censura até 14 anos.

Consoante temos noticiado, rea- 'conta com grande numero de adp.
Iizar-se-à amanhã, nos aristocráti-. tos.
cos salões do Lira' Tenis Clube, uma •.•• ,................ • , .•• ,

atraente e divertida soirée dansan-I

��t��ja de_nominação encabeça esta I POLYPHENO.LIMPERIAL hoje ás 7,30 horas A festa que é promovida pelo O Desinfetante da atualtdadeUtilma ExibiC'ão Clube de Regatas "Aldo Luz", em
Terror dos miCrobios, acha-sePAPITÃO CAUTELOSO beneficio de seus cofres, está -des�·

à venda nest; praçaCOM: Victor Mature - Alan Ladd pertando desusado interesse nos

_ Bruce Cabot - Louise Platt meios sociais e esportivos da Capi- Ptdidos a J. MARTINS 85

N B 1 de'rantes da tal, onde o querido clllbe alvLnearo SILVA. Rua João Pinto, 16
o programa: alI. '-' �

Caixa Postal n'. 332
Téla n. 4 - Nacional Imperial Fil- � _

�esAtua��:d�:rPlan News 30 x 20

Comercial Cresciumense S. a�Preço: Cr$ 4,00 úníco
Censura até 14 anos.

•••••••••••••••• ••••• •••• o •••••••

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São oonvidados os senhol'es aCi1onistas, para a assemblóva geral.

ordi'ná.l'ia., desta sociedade a se realizar ás :1.4 (qualorz,e) horas do dia .

27 (vinLe e sete) de abrü. do corr,ente ano, na séde d.a SDcieda.dl.'· ii
Praça Dr, Ncreu Ramos, sino, desta cidade de Cresciuma, obdecendlJ
a s€1guinte:

.

ORDEM DO DIA
a.) Leitura, discussão e deliberação sôbre o r·elatório da Dil'r

toJ'i-a, baJa1n!{0 geral,' conta. de Ll.lCl'OS e Perdas re.ferentes ao exerct
cio de 19/,7, e o pareoer do Conselho Fi'scal;

b) Elei!{fio elo novo Conselho Fiscal e respectivo·s suptenU'l3;
c) Assuntos diversos.
Cresciuma, 18 de Março de 19'18.
J01'gC Fl'ydbe1'g, Diretor Presidenle. L.,'''

ODEON amanhã
DESPERTE E SONHE

(Technicolor)

DE Tf?ANSPORTfS AÉREOS LTDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Cun�o de Guarda-Livros

."
.

Feito, em 12 mezes. Escreva a c, Postal 3717 -� S. Paulo,
pedindo informações

Seja também nosso agente; Estude nas horas vagas
e ganhe dinheiro;

em sua casa

,---------------------�------�-----------------------------------------�------------�

'., pr. Polrdor� S. Thiago '(

:-� ;. ""� '.- .

Médico do Hospital de Caridade de
Florianópolis

Assistente da Maternidade
CLINICA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

.

PARTO
Doenças dos orgãos internos, . espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândulas

internas
;NlI;UROTERAPIA - ·ELECTRo,.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL ..

Consultâs diàriamente das 15 ãs
18 horas

Atende chamados a qualquer hora,
mclusive durante a noite.

Consultório: Rua Vital' Meireles, 18,
1;'one. 702

lResidência: Avenida 'I'rompowski, 62.
Fone 760

.

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olhos -

'Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clinica
Consultório: Felipe Schmidt, 8

Das 10 ás 12 horas. e das 14 ás 18
horas - Telef. 1418

Dr. Paulo' Fonte.
Clínico e operador

Consultório': Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ãs
15 "hrs, Residência: Rua Blumenau.-

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhauseu
�inica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta
.

das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schrnidt n, 38.

Telef. 81,2
---------- --------

'Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto no 'I
- Sobrada - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
EdiJiício 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

ClRCJRGIA GERAL - ALTA CIo
HURGA - MOLÉSTIAS DE SE·

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto .

Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos 'delgado e grosso, tirei

de, rins, próstata, bexiga, útero,
,

ovários e trompas. Varicocele, hidra
cele, varizes e hernas.

Consultas : Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.59.8 I'Residência: Rua Esteves Junior, 170;

'JTelef. M. 764
-----

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

. do Brasil) O ·'Colégio

Barriga.verde"jse
ricos quereis ficar

Médico por concurso da Assistên·· ,

cia a PSiC�e��;al do Distrito esta c,o�struido o s�u majesto- De �odo, faeil e:eglil. _

Ex.interno de Hospital Psíquíá- 80 prédlo e necessíta de SUl! Fazei hoje uma inscr-ição'
trtco e :r-!auicômio Judiciário valiosa eulaberação, No Credito Mutuo Predial'�

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA -: DOENÇAS

NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Resídêncía : Rua Alvaro de Caro

valho, 70. .

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

�-'""')t'.�

Dr. ,Roldão Consoni

I
I

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

..�._--_._,--""- ._-,.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos: réto, anus f

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

.Eisioterapía - Iufra Vermelho.
Consulta: Vital' Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e ã tarde.
das 16 hrs. em diante Residênéla ;"
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

�---------------------

TINTUR,ARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeos

Profissional competente fia Serviço rapido e ganntido.

BOM' NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nestâ redação.

FARMAC'IA ESPERA'NÇA
do Fa�':tfeo 1rn.o LAUS

'

Hç'e e a-ullA Nri II ..... profMWA
V� ueieAaÚI __raqe!ru - Jlo.eepátiu - PIHfa"

lIfisnae - Artip, •••MTM....
hm� " p:a&a�. II!.G reet'Jitdm a6dlM"

a
Desde CR$ 300,00' a CR$

,
'

metro quadrado
o5'00,00

Consulte- .l.08 sem compromisso
"

.

Reinisch SI· - Rua João Pinto,
I

44 I

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

I
LEI�l\'1 A REVISTA
o VALE DO ITAIAl

A mais moderna creação!m
refrigerante é o

[x�eri ente-o.
..

r �elicioso
•

f
i

fabricemtli ê distribuidores da. ·cfamada. coo
f.c�õ�® "'DISTINTA" • RIVET. P02.ue um I1l'a,,;
d. .Gortim.nto de oC1llemiralla. 1'1scadolll, briDR'
bonll .., bo,li'otoli, Cl.lgodõ...1morlo9 _ aviamento.
para QliQi�tl!le. que receolll diretamente da.

Snr�; C.:;m.wE':';�\'lo�t!i"� J,@ u:<1.ilu'lol' 111) ,.:atido d. ln. fa�.l'.rn SJaICs

Flç.r·L:u:u:'politli =:! FH.I:I�!S $irA Ehu1.18naU • Lajel!J.
Mbt'SCClIli1. .'J., Cwm .. J!.;. CA.,?ITIU,,· aDerno.a o.h�ºao cb�

�fih\\l tkntllta di') �ü�tU':Hem ItUQ.1 Octnlpl'll\��' MATR,lZ Q':$

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:AO INVÉS es ASNATICOS REPTOS PARA PROVARMOS O QUE PROVADO ESTÁ, O

AFIRMAÇÕES INFAMANTES QUE ANTE-ONTEM E ONTEM ATIROU CONTRA OS ELEITORES PQBRES DE
SERIA HONESTO, PELO MENOS UMA VEZ ...

"DIARIO" DEVERIA TER O BRIO DE RETRATAR-SE DAS'
SANTA CATARINA. SE' ISSO Fl,zESSE,

adeiras de Sanla Catarina para
Rio Grande do' Sul

Comunica-nns o Instituto Na- com os produtores da "linha

SUI'J
servãncia ao que, afinal, fôr�

cional do Pinho: e f'abr ícantes de -caíxas da área <:ltl pleíteado pelo interessado e apro--
"Diante de falsa interpretação Passo Fundo .: Cruz Alta, e 'ob- vado pelas Juntas do IN!P,

que vem sendo dada ás últimas a�-;
,

terminações do Instituto elo Pl-\ _

nho quanto ao transporte de ma-

deíras de Santa C itarina pa I'a c IRio Grande do Sul, cumpre escl::t-lrecer que quando da excursão deiPresidente pela regiãq madeI,rei;�
em agosto de 19/17, freou assen,a-: O CINQUENTENÁRIO DA MORTE DO GRANDE POETA 8IMBOLlST'�".
do, em reuniões levadas a efeito em'

_ HOMENAGENS PRESTADAS Á SUA MEMóRIA
Caçador e em Passo Fundo o trans-
porte de madeiras das estações

'. .
"

•.. da linha sul" da H.VPRSC para as M,eHo s�ct:lo faz hoje qu� ° poeta ClUZ e Souza, exgotado _por, um �s-_·, -

d VFRGP destinadas no' forço prodigioso de produçao e apaixonado, - a sua obra inteíra rea-
estaçoes e·" '11'

'

b' f'ôrt b tid do l morr-eu-consumo das fábricas de caixa" rIo' ízada em re:yes SeIS 'anos, sem con OI o, com � J 0, €n � -,
, .,l, ..

Estado do Rio Grande, que alega-I sózlrnh,o, perdido, quase sem l'ecurs�, na longínqua estação ele SltlO,_
vam escassês de matéria prima. I em Mma� Ger�I�, onde chegara havia ,panca. _

, .

'I' t Sindicato da Indústria I No dia seguinte, o sen corpo, trazido .num vagao para transpor te
d San, o ,? Id Carasinho como à; de cavalos, um horse box, foi jogado como um fardo no chão duma dai;;:e I errarias e ,til,'

11 f d C t I d B ' 'I d f" f
'

á "

Sindicato de 'Eierrarias, Carpi n- P at,aHo�mas �f' en ra o I asu, ,e qu.ed OI ad uncllondN�é of'í
-

aI rlo-, '

,T ncarias de Joinvile du- .noje, veri .ICa-s:e que esse poeta, con en.a o pe a cr. I a ICI, ,

.arI:s Le d a

eri do de entendi- seu tempo, está mais vivo do que nunca, esta compreendido como nUll
ran r o o o p l�guiU sempre oel ca. O aprofnnda.menlo da cultura bnaslleíra lhe tem sido favorável. A
men ,�� que se ,8 ira ')ara

A

° CD;l' 'I sua c?mple�idad€, a sua profundidade I?-ão só 'surpreendera como cau-·refer-iram .a rr;a,de 1
sara irnitacão ,e revolta persistentes ale bem pouco. Entretanto, raros'

supo. d? ,�l\Grand��oal do Presi-' dentre os �10SS:0S poetas, L9m merecido movime!11,o ed�tor'ial compara-·O! rmaci iva "pe,
s o debali-' vel ao que lhe tem henef'iciado a obra. No 250 aniversár-io da sua morte.,dente do TNP fOI o as,unt

l nas
I Nestor Victor, dirigiu a publicação da 1a. edição das suas obras 001l��o, _Ioga, ·em ou�UbJO, d�:�mJb�� t

a pielas (Anuárro- do Brasil, RIO, 1923-1924), de que se exgotaram r-apr--I eglOnals, e, ,a ,1, e, ado- i da c completamente os respectivos 5.000 exemplares.
,J:_Jnta Del1b�1 ativa aprovou a

I Vinl,e anos se passaram. E, 'ínesperadamente, 3 edições dif'eren-
çao da,mechda pleIt�:da. , 12: tes daquelas obras se sucederam: a das obras completas, nas Edições,Imediatamente apos, �o d�a "In' Cultura de São Paulo, Série Clássica Brasileiro-Por íuguêsa. Os mesde ,?eZem�,I;1), fOI aS�I!1�d ;, c�ml tres da língua", em 2 volumes, com prefácio de Fernando Góes (19!í3);Curítíba o r�rmo de Ajuste

o a do editor Zelio Valvercle, na sua coleção "GI:ande Poetas do Brasil."a RV.I�R�'C par a o, cumprnnento d

I as "Poesias Completas", em 'I volume, prefaciado pelo Sr. Tasso da
que fícára resolvido.

"
_

Silveira (1944); ,e a do Ministério da Educação e Saúde, Instituto Na-
"

Só agora se Jala em ma�f}I\as �� I cional do Livro, na sua Biblioteca Popular Bra1sileira, das O):>ras Poe�anta Catarma ,para expOl ta\" 1 I ticas, em 2 volumes, com ,pr'efácÍ'o bibJi.og-ráfico, fontes para estudos;.,
pelo� portos �? R,IO_ Grande do. Su :, � ?�Las do S�, Andrade Muricy, i'Ucl�ir:do n:ais doe g,essenta P?esí�s,querendo alub,Ulr.:. se ao P,resIelen medItas ou d'Isp'ersas. Todas essas edIçoes tlveram grande UCf'ltaçao."te do IN,p a crraç,ao de, óbIc,e� a� O que se dera no intervalo decorrido "entre o fim me,lancólico dO'"
que a Junt,a Dehbe_ratwa pI eten poeta 'e 'e'Ste interesse cr,e.scente? Apenas isto; a crítiea esclar€eida, esamenie t�na resolVIdo.

. sobretudo despreconceit,llosa e não previnida inte.rvi-era, da Peq'./.t�nw,As, medIdas �omaJ.as pela Presl- Histó1'ia da Literatu.ra Bl'asileh'a, de Ronald de Carvalho, até a Poesia
çlenCla do InstItuía pal;',a o trans- Afro-Brasilei'/'a, do ,escritor francê.s, Sr, Roger Bastide, a figura d(l;'
P?rte de made!ras de -banta Gata� poeta e o significado da sua obr'a vinham Lendo relêvo proges�ivo, f" '

rma para o RIO Gran:de do Sul" recebiam o beneficio de novas luzes de análi&e cultural.
representfim o cumpnmento ,dos! Enquanto a crítioca nacional ,�e mantinha timida, ou pru-,compromIssos pessoaIS asstuDIdos

I dent�, ou c�t�ca, do, estrangeiro, vinham, os sl!fr�gios definitivos. Ret)�-�
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. nhecIa a cl'ltIca. hI�pano-amencana a mfluenCIa de 9ruz ,e ?Ollza. 50-'.

',I bre Rubem ,Darw, sobre Leopoldo Lugones, sôbre Jose Azuncllon Süva. _

QUINTA ZONA AEREA As voz,os de Ricardo James Freyre, colomb'iano; d,e Júlio Noé, argenti-
DESTo. BASE AÉREA DE I '11'0, de v.entura Garcila Calderón" peruano; de Ildefonso P,e,reda Valdc7"

FLORIANóPOLIS I urug'llayo; de F1elrnanclo Ortiz, cubano; cl.e Br.aulio Sanchez, chileno;
O Comandante do DestO da Base e por fim, ,e princ�palmente do Sr, Roger Ba,stide, ,evidencia:-an!,. pelo'

. ' " . calôr do seu entusIasmo e largll·esa do seu Julgamento, o sIgl1lfwacl.-r '

Aerea de FlonanopolIs, �nsa aos
i universali.sta ,e a profunda originalidade da mensag1em espiritual da.

candídatos à matricula na Escola' quele catarinense filho de escravos. Enquanto Ronald de Carvalho .e
de Aeronáutica que, no dia 3 de I o�tros moços já. davam 'h Cruz e S�uza o lug�r principal no noss? .mo- '

Abril próximo fará realizar nesta vlmento sImbolI,�ta" Ventura GarCIa Card�ron, compaI:ava-o declcllda-,
,

'

d I
- mente a Bauclelalr,e, dIz,endo-o, porém, prISIOneIro da lmgua portugue-Umdade a prova e se eçao, para asa, ,

referida Escola. O Sr. Roger Bas.tid-e, crítico, sociologo e estétr) present,emenLe 1'11-
NOTA - A condução largará do sinando na Universidade de São Paulo, foi além, e em quatro ensair)3'-

Trapiche Municipal às 750 horas. co�ocou a. "poet� noturno" d·e Cruz 0 Souza à frente da poesia universal
' 'do g'enero, Lermmando por :1.l1tegrá-l0 na tríade suprema do movilllen-(as,) Ary Lopes Buono, Asp. Av. to ,simbolista mundial: MalJarmé, Stefan Goerge, Cruz' e Souza.

",ervl·ço da
- Ajudante. Republicano ,e abolicionista desvelado, não cessol1 nunca de bra-

tJ u c1ar. pela libertação taJ?bem espíritual da sua raça, p,ela. justiça hu-
'

mana a todos os desvalIdos ('; pers,eguiclos, com extraordinár.ia nobreza e-'
'

!'Ieteorol���a pudor individuais, e um sentimento de dever moral em gráu incompa-IVI Uy� ravel na nossa poeEÍil.
Previs,ão do tempo, até 14 horas No trág'ico EmpaJ'e.dado, das "Evocações", nos poemas apocalípticoselA CATARI'NENSl d "F ó'" tI'

'

do dia 2: DE TRANSPORTES AÉREOS lTOA
os ':ir IS n_os sane 051 C e maravllha mistiea, e entretanto humanis-

Tempo Iru.iavel, rom chuvru!; sImos, de "Ult�mos Sonetos", em -alguns ,extraordinários poemas dl� al
cance so�ial e espi_ritual e}evadi'ssimo, dos Illeditos e Dispersos, Crll? e--'Temperatnra Estaval; , AÉRO CLUBE DE SANTA Souza deIXOU um msuperavel l,egardo de alma feito de dor deslilmbra-.Ventos Randarão para o - Sul,

, CATARINA mentoD,e ,entusiasmo.
"

com mjadlls; ( 'o ''.Tolnal do Comércio", do Rio d·e Janeiri), --- ncliçilo de 19 de"marco).T�mperatul'fM (J�tr!!maB d ehoje: Convoco os srs. diretores do Con .. •

.

-0-Máxima 24� l'di'mola .ao,2; selho Superior e Diretoria para se COMEMORACÃO EM SANTA CATARNAA temperatura máxima de ontem r,eunirem em sessão, no dia 5 do
F"

_

'

ocorreu em Xamxerê com 261 e' ',': 1 S'd ' lor:wll?polts, 1� (Asapr,ess) - O Instituto Histórico e Geografi-
.

'

I
ms ,de a�IlI, as 19 lOra8, na e e c�"yeahzfl.ra amanha UI?_lIf1. ,s'cssao solene para c0!TI,emorar o ci'llquete-:- 'a m�n,or, . • SOCIal, aflln de resolver assootos de. DarIO do poeta neg�o Joao da Cruz e Souza. Aderiram a homenagem 0' ..Mimma fOI reBlstrada em Campos importancia para vida desta enti� Clube de Cooperaçao Cultural e o Circulo de AI'te Moderna,Novos com 15,5. dade A herma de Cruz e S'ouza ,será ornamenlada pela pr'efeilul'a de-� ,.��ndo a,par,ecer ta�bem ,na o<:asião div:ersos trabalhos litcrá,:r;ios,' glo- _Em, 31 de Março de 1948 l1fICadores do notavel SImbolIsta cavarmense.
Asteróide Arantes,' Presidcen1e.

cotorínense
enderêço

Ilno;
em 1,854, foi inaugurado o. Parficipaçãoatual Banco do Brasil;

- em 1866, con!.inuam os com- Heitor Bittencourt e senhora, par-
bat.es de artilharia, iniciados a 23 ticipam ás pessoas de suas relações,
do mês anterior, entr,e as esqua- o l1ascimento de sua filha, Maria
dras brasileiras e paraguaias, jun- Helena' ocorrido dia 30 na Mater
t� ao Passo da. Pátría (Itapirú) no

l' nidade' de Florianópolis:Rw Paraná.
.

André NUo Tadasco Fpohs, 31 de Março d� 1948
---------------

'--------------------------------------------------------

'. errou o

,PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
C o C E I R AS"
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

CRUZ E SOUZA
Processo n. 1.653 - Santa Cata- xilio força militar Estado. Fato

rína, pode provocar consequências gra-
'Não conhece, o T. S. E., de tele- ves. Impetrado Tribunal Regional

grama do presidente de diretório es- mandado segurança seu Presidente
tadual de agremiação politica pe- indeferiu medida acauteladora art.

dindo providências contra diplo- 324 § 2° Código Processo Civil. A

mação- e posse de um prefeito, face fim evitar danos graves com vío
á manifesta inadequação do meio lação lei, pois resolução Tribunal
com o desideratum. não passou' em julgado, requeiro
Consta destes autos o seguinte êsse colendo Tribunal se digne or

telegrama, firmado pelo presidente denar por cabograma ao Tribunal
do diretório da UNIÃO :pEMOClU.- Regional suspenda ato ilegal Juiz
'fICA NACIONAL em Santa Cata- Eleitoral relativo segunda diploma
rina; ção até decisão êsse colendo 'I'rí-
"Juiz Eleitoral 24a zona diplomou bunal".

FIares Figueiredo Oliveira Prefeito A providência de que se ocupa,
Municipio Bom Retiro, que tomou ou sobre que versa, o telegrama
posse cargo perante Câmara. Acoo-, transcrito teria que ser pedida,
tece porém feito recurso algumas' tempestivamente e pelos meios pro
seções, Tribunal Regional anulou cessuais regulares, ao Tribunal Re
algumas cédulas, dando mais 44 vo- gional.
tos candidato adversário, Da re- Veio, porém, ao endereço errado.
solução regional houve recurso Veio fora de tempo, isto é, sem an
êsse coJendo Superior

.

Tribuna].lle�endêncía a menos de quarenta e

Não tendo havido efeito sus-' oito horas, desacompanhada de
pensivo da decisão Junta Apurad.�- provas e sem observancia da, forma,
ra que diplomou FIares Figueire", judiciária, indeclinável.
do Oliveira, Juiz Eleitoral ilegal-' Tanta falha, iUlpossibiJita até uma

mente, sem cassar diploma expedi- retificação do endereço.
do FIares Oliveira, expediu outro Resolve, por isso, o Tribunal Su
candidato Arno Oscar, Meyer e lhe perior Eleitoral, por unanimidade
deu posse Prefeito. Novo diploma- de votos, não tomar conhecimento
do forma ilegal pretende assumir do pedido de providências em refe
exercicio domingo próximo com au- rências.

Sala das Sessões do Tribunal Su-

UnJ·e nft pa' flsado �eri?r. Rio de Janeiro, em 24 de

.. li , li "', JaneIro de 1948.

A DATA DE HOJE RECORDA",NOS Antônio Carlos Lafayette de An-
, QUE: ,drade, Presidente. Djalma da Cunha
- em 1648, o Supremo Conselllo Melo. Relator. - A- M. Ribeiro da

do ,govêrno, n? Recife, e� 'Il�me dos Costa. _ F. Sá Filho. _ Rocha La-
Estados GeraIS ,e !lo PrmClpe de
Orange, convidou os 'brasileiros de
Pernambuco e capitanias visinhas
a deporem as arma.s, ofereceljão
perdão g,eral, com exceção do Co
mandante HoogstraeLen, No dia 19
-feriu-se a segunda Batalha dos
Guararapes;

- em 1776, os espanhóis eva
cuaram a vila do Rio Grande, acos
sados pelas tropas luso-!brasileiraf
Durante 13 anos haviam dominado
o Rio Grande;

- em 1817, houve a henção das
Bandeiras da República proclama
da em Pernambuco, cuja cerimônia
teve lugar no campo do Erário, em
Recife;

- em 18f8, travou-se, diante de
São Carlos, um combate de cava

laria, morrendo o caudilho Aranda
atacado pelo Tenente Luiz de Gar-
val'ho; ,

- em 1836, a Vila Real da Praia
Grande, depois de ser escolhida
para capital da Província do Rio
de Janeiro, e elevada à cidade com

o nome de Niterói;
- em 1,841, atendendo insisten

tes pedidos feito por Caxias o Im
perador dispensa-o da Presidência
da Província dó Maranhão;

- em 18<i5, Caxias recebe fi. car
ta imperial que lhe conf,ere :o ti
tulo de ,Conde, conferido por De
creto de 25 de MUl'ço do mesmo ,.' .....•••••..•••••••••••••••••

gôa. - A. Saboia Lima. ,Fui presi
dente. Luiz GalloUi, Procurador
Geral.
(Do Diário da Justiça).

ARNOLDO SUAJlEZ CUNEQ
Clinica Odontologia

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, com bon I

marcada, li cargo de abalizado pro- 1

fissional
Rua Arcipreste Paiva f7 FECHANDO IIIIUI

9 Diário aludiu, ante-ontem, ao contr'ato dos serviço!,',teleJOlllcos do Estado. A reclamação daquele jornal é também
n.ossa. Devem:os, pOia, estudar um meio de rescindir êsse mal-",smado conLrato. Em 1947, o deputado .osvaldo Cabral, da U_,D. N., re,quereu ao govêrno, por intermédio da Assembléia,
uma CÓPIa do ajuste. Foi atendido, F'icamos todos esperand�
por uma providência a ser sugeridia por afiuele conspícuo re-
presen tante. ,Mas o tempo rolou e... nada. A curiosidade' do. '

deputado, ao que parece, era apenas de fundo literário ou his
tórico. Senão isso, teria o sr. Cabral encontrado naquel,e con
trato o mesmo que inúmel'os consultores juridicos encontra
ram também: invulgares garantias dadas �urpreendentemen
te aos concessionários, Essas garanti1as tais, tamanhas e tan-'
tas são, que o sr. Ca:bral não voHou ao caso. Que culpa. temos
nós que os arqui-estadistas do passado autori�assem e assinas
sem contratos como aquele? ü Diário já ca.Icillou a dinhei
rama que a rescisão custará? Já analisou os direitos presen
teados à companhia, e 'que ela -evid,�temente pleiteará, com
as maiÍs ,risonbas perspectivas de êxi to? Já estud'ou as tre
mendas o'brigações com que o contrato castiga o Estado?

• ,Para maiores informações os reclamadores do Diário de
vem telefonar para o p-ropri etário , da.q\.lel,e jorijal - ° preclaro)
;estadista sr, dr. Adolfo E:onder.

Gui;[her1ne�' Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


