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lNSTALA-SE HOJE, SOLENEMENTE, ÀS rs HORAS, A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. �S� �;�CAf�Â�;·� .��, \,

EXA.� O SR. GOVERNADOR ADERBAL, RAMOS DA SILVA APRESENTARA· AO LEGISLATIVO SUA PRlBA� ,'MENSA-
.,

_ <tt.) •

GEM. APóS· O ATO, OS REPRESENTANTES· DO POVO RECEBERÃO AS ,HONRAS l\DLITARES A QUE' TEM,n I,R�E'I T,�O�

OS extremistas &ontra. ã:-rellgiâÕ
jn-oeurando essas armas nos subúr

bios, segundo denúncias recebidas,

Foram feitás nove prisões por ou

tro lado, luranLe uma procissao
isgístr-ou-se 'grave incidente. OÕ!

e� tremistas interromperam a mani

restacão religiosa e o Bispo teve de

refugiar-se numa casa. Durante

longo tempo o.s extremistas cerca

raro a casa, procurando invadi-la

para atacarí o mrmsenhor Farina.

Um policial foi ferido quando ten

tava dis·pensar os manifestantes co

munístas. Todavia, em consequência
de forte rerorco policial, a procis
são poude proseguir, muito embo

ra no trajeto: os religiosos conti

nuassem alvo de ditos e ataques

ressoais, por meio de pedras lan

çadas, inclusive contra as ima

gens.

.J � AN'l'lGO DUJUO D. ü.NT.A C.AT..ABlN.A

�ifrl;jjl1l.iIÓ.l'�.., (I .o. &.I'••ter SI1lNEI NOCETI - Diretor Dr. B CBfjNS OE
Diretor de Redação GUSTAVO NBVES.
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* :a l:;:��t��: t�:iS����va�h�� Na Ilssemble' 81a' Legl·slat!·va!:;a��li��j�araV.�i-:oO�e;�����e�� .....
que, como o merece um fato de ta-I HomenagEns póstumas. - Elfrição da mesa - A sessão
manha expressão democrática, lhe

. solene. de hoje. Renunciará,., ST' Cid Rib '8.

,ressaltemos o auspicioso -sentido. A 110ra regimental efetuou-se, on- Arolde Carvalho e, do 2°, Wigand
Não terá sido sem consequentes tem, a segunda sessão preparatória Pershung,

resultados benéficos para a coleti- da Assembléia Legislativa do Esta- Proclamados os nomes dos elei

vida.de nacional que se restituiu ao do, sob a presidência do sr. dep, tos, saudou-os o sr. dep. Orty Ma-
1� I 11 d José Boabaid. chado.!povo a Jjl.vre esco 131. e seus repre-

sentantes nos poderes constituídos Compareceram à. sessão 35 re- A SESSÃO DE HOJE

da Hepúhlica e dos Estados. Em presentantes, sendo 21 do P. S. D., A sessão, solene de instalação,
Santa .Gatarina, nunca será demais 11 da U. D. N., 2 do P. T. B. e 1 do realizar-se-á, às 15 horas de hoje,
repetir que a sdueaçâo cívica. do P. R. P. Não compareceram os ude- quando S. Excia., o Sr. Governador

el.eiLorado se demonstrou, por tres nistas F. Melo e Barros Lemos. do Estado lerá a sua Mensagem.

vezes, na maneira dignae concreta Iniciados os trabalhos, foi a ata Foram constituidas as seguintes
corno o eleitorado acorreu ás ur- da sessão de ante-ontem aprovada, comissões: para recepção ao Sr.

nas para. eleger os seus governantes sem emendas, passando o sr. 1° Se- Governador - deputados /Nunes
jl os seus mandatários, no parlamen- cretário à leitura do expediente-do- Varela, J. ,T. Cabral, Saulo Ramos e

to nacional e na assembléia esta- dia, cuja matéria careceu de impor- .T. M. C. da Veiga; às autorrdades:

dual. O entusiasmo em meio da tâncía, Lopes Vieira, Armando Calíl, Yl-

qual decorreram as campanhas HOMENAGENS PóSTUMAS mar Corr-êa, Antenor Tavares, Bía-

que precederam os' pleitos não À hora-do-expediente, falaram os se Faraco, O. Cabral, B. Viana, P.

teriam d-eixado nenhuma dúvida srs, deputados:' Lopes Vieira, para Fontes e Braz A-lves.

à cêrca da lisonjeira expectativa requer a inserção, em ata, de vo- PONTO FACULTATIVO

que encaminhava.' ao exercício do to de pezar pelo falecimento, recen- Segundo informou à Casa, o li-

voto os cidadãos desejosos de me- temente, na' Capital Federal, do s�. der da maioria, será decretado pon

Ihores deslinos ao país e a terra ca- General Gustavo Cordeiro de Fa- to tacaltatívo nas repartições púhli-
tarinense. ria, comandante da 3a R. M., em cas no 20 expediente, hoje.
Diante disso, é mister que reco- Pôrto Alegre, devendo ser cienW'i- AGRADECIMENTOS

.nheçamos, a, conduta daqueles a cada a sua família, dessa homens- O sr. dep. Cid Ribas, eleito 1°

quem a vontade popular distin- gem ; Protógenes Vieira, também Secretàrio, com a palavra agradeceu
guiu não póde ser outra sinão a requerendo voto de saudade à me-

a confiança que lhe depositaram os

de aten to 'iní.erêsse pelas questões mórí a do Ten. Arí Rauen., morto a
seus 113,es, jnf'ormando. ainda. prc

que tangem as causas públicas, 14-4-45, na batalha de Monteze, na tender rerntnciar aquelas fUllÇÕC;;
quaisquer que sejam a::; facçõe" a Itália; Ant6nio Dib Mussi e A,

para (íue, (lo plenúrio ,melhor sir

que se filiem ·e em nome das quais :\oIüller, solicitando seja extensh,)
va o seu partido.

se hajam inv,estido de um manda- êsse voto a todõs os catarinens{'� Em seguida, foi a sessão suspen-

to. que, naquela batalha, perderam 2
sa.

Na Assembléia Legisla.Uva· do vida. Tôdas �s.sas homenagens fo- ---------------

Estado., como, anLes, na Constituin- ram aprovadas. I
.

'b·t·dadte EsLad.u.al, os representantes do DIA PAN-AMERICANO nSenSI I 1 .

P. S. D. timbraram, sempre, no O deputad0 Bulcão Viana falon Noticiando o infausto aconleci-

respeito à confianç,a que neles de- em seguida tecendo considerações mento da morle do conhecido e

pusera o e'leitorado. A atitude cons- a respeito do dia Pan-Americano e estimado industrial José João Mül

trutiva que mantiveram e a ação fe- solicitando um voto de regosijo pe- ler o "Diário ,da Tarde", em sua

-cunda que desenvolveram durante 10 transyurso dessa auspiciosa data. edição de ontem, atribue ·àquele
'Üs trabalhos de elaboraç,ão da Carta O deputado Antenor Tavares, se- benquisto cidadão uma profunda
Cons.titucional e, posterio-rmente, cundando-o, enalteceu o sígnific.a- mág'ua ,que leria causado o seu fa

no decurso das atividades legislati- do da data e deu o seu aplauso ii lecimento, por não haver sido ·e:ei

v.as, não trairam jámais aquela hon- lembrança de slju colega da U. D. to para o cargo de Prefeito de Bi-

J'osa expecbativa de 'quantos nUD- N. � ��t� guaçu, nas :últimas eleiyões. Segun-
ca. ·descreram dos postuladas demo· ELElÇÁO DA MESA

. '"

do o "Diário", aquele político se

cráticos e ,da efi.ciência das insti- A seguir, foi suspensa a sessão. tomára de grande tristeza, pois
tuições em lqu-e êsses postulados se Reaberta, foi realizada a eleição "nunca pensára que em sua terra.,
corpori:ficam. Nem será necessá- dos membros da Mesa, a qual ficml a que êle devotára· grande amor e

rio acrescentar-se que, dentro de assim constituida:. profundo zêlo, pudesse ·ocorrer r

uma clara percepção do papel que 1° Vice-Presidente:, Rui Cezar fato que ocorreu".
lhes cabe na organização e equilí- Fuerschuette, 23 votos. Como se .vê, nem na presença
brio de poderes---constitucionais, os 2° Vice-Presidente: Saulo Ramos, d'um fato cujo noticiário não com

deputados' eleitos pelo P. S. D. 29 votos: portaria mais do que as expressões
nunca alterarão a sua norma de ,1° Secretário: Cid Loures Ribas, de um imenso pezar, a que nos as

·exercíeio de um mandato em que 23 votos. • sociamos sinceramente, o "Diário

não lhes cumpre sinão traduzir a,s 2° Secretário: Alfredo Gampos, 34 da Tarde?' evi La- a intromissão- do

aspirações do seu povo e ás neces- votos. sen despeito. Não queremos crer -

sidades de sua ,terra, contribuindo,. Suplentes - Do 1° Secretúrio, c com isso prestamos a 'homena-
tão ·eficazmente quanto possível, gem do nosso a.pl'êço fi. memória

para provê-las em toda a sua ple- daqnele político- .que o extinto

nitude. e a prática da agressão verbal, a José João Müller, afeito a campa-

Esperemos, portanto, que os título. de crítica sensata. nbas eleitorais e espirito necessa-

tra.balhos legÍslativos, iniciados na Seja como fôr, não cabem, ago- riamenle democrático, se haja aba

sessão que hoje se instala, possam ra, aqui sinão, de par com o ,registo lado laI1to, ao não, '.ter sido' eleito,
ser tão· produtivos que fortaleçam, auspicioso de um acontecimento de que viesse a morrer em consequên
ainda mais, no espírito públiol)., a grande sig'nifica,ção na marcha do I cia. dêsse abalo. IRev-erenciamo.s a

fé na capacidade do r·egime para Estado a dentro da reconsolidação sua lembrança o bastante para
promover a felicidade do povo, a do i'egime, as nossas mais sinCel'f!.S lhe fazermos a justiça de concei
prosperidade da terra e a estalJili- e efusivas congratulações com Luá-lo muito acima de uma su

dade de sqas próprias instituições.
I
os ilustres membros da Assembléia posta mágua contra a população

E se são inerentes ao sistema de- Legislativa de Santa Catarina pe- de Biguaçu.
mocrático o livre debate e a con- la reaberlura de seus trabalhos, O "Diário da Tar,de" é ,que não
,f,rovérsia ·em Ibases de sadia edifi'- que desl2,jamos s'1jam harmônicos, respei40u siquer o registo de um

�ação política, não s·erão, porém, produtivos e dignificadores do la- acontecimento luluoso quando acha

,exemplar-es de uma consciência, de- boI' dos que alí se encontram por por onde insUlar, nas suas entre
mocrática a obcecada preocupação vonLade expressa do povo catari- linhas, o veneno. da intigra.
.ti!l obstruir, .a pr-etexto -de discutir; nense. I Quanl-a insensibilida{!e !

I luta árabe-judaica
JERUSALEM, 14 (U. P.) - Num

c�mbaLe travado ent1'·e o dest.aca

mento da Legião Arabe e colono�

judeu.s, foi morto . um J.egionári()
arabe. A luta travou-se ma colônia

de Michmar Haemek. Todos os s·e'r

viCOS postai·s. e teIegráficos serão

suspensos, a partir do dia quinze,
em grande parte da PalesLina em

consequência da falta de disposi
cões pela Comissão da ONU, -

;nuncia Ü' Diretor-geral dos,Coneios;

partivões' estaduais c_T_elc_gra_fOS_. _

Por determinação do sr. Gov.er-
raiu um 'av.-a-.ona,dor do Estado, o expediente de '"

hoje, nas repartições públicas esta·
d f la Bduais, será encerrado ás doze ho- a . � · ·

ra8, não havendo o segundo .expe

dienle, em 1'1Omenagem à Assem
bléia Legislativa por motivo da

reabert.ura, de seus trabalhos.

ROMA, 14 (U. P.) - A Polícia

descobriu numa escola suburbana

enorme quantidade de armas e.

munições. As autcridades policiais
acham-se em grande dobadoura,

t) d�scurSD do· Hder
RIO, ii! - (A. N.) - Falando,

ontem, na Câmara, o líder da maio

r ia, depu Lado Acúrcio Tones, a pro

pósito da inclusão nos anais, das

respostas do Presidente Dutra aos

manifestos das bancadas oposicio
nislas de São Paulo, assim iniciou

o seu discursa.:'
"Sr. Presídente, nãtnt-t-enho a

dizer nesta oportunidade em defe

sa dos alas e atitudes do. ,eminente

Sr. Presidente da República, por

que nenhuma acuzação foi artícu

lada
.

contra S. Excia, CMtâto
Bem) Nada tecei a declarar tam

bém em def'esa do 'preclaro chefe

de meu partido, o eminente sr. Ne

rêu Ramos, Vice-Presidente da. Re

'pública, -re.ferido neste debate e

homem cuja ação firme e atitudes

deS'�ssombradas todo a paí� conhe

ce ('Mttito bem), todo o pais admi

ra, embora no número de seus ad

miradores. existam os que lhe são

oposítores na vida políüco-partí-
dária.
O sr. Nerêu Ramos, nesta opor-

tlinidade da vida política de São

Paulo, como em Lôdas, tem pro

curado dirigir seus correligioná
rios no serviço do Brasil, tão só

preocupadO com a. grandeza do

país, com a f'elioidade de sua gen

te, sempre conclamando seus com

pan;heil'os, s'Bjam quais forem as

circunstâncias, a um serviço de

paz, de concórdia" sempre se baten

do por uma política de confrater

nização, a única política capaz de

poder fazer com que o atual Go

vérno da. República leve a bom têr

mo sua patr-iótica missão. (Mnilo
&I'm: rWlIitq bem, Palmas).
Líder da maioria desta- Casa, sr.

Presidente bem que. poderia eu

estar ·nêst�. instante a pedir à Câ

mara a rC',jeiç'; cio requerimento
do meu nobre coleg'a, do .meu pre

zado amigo sr. Ruy Almeida. Mas

não, não poderia fazer tal, não

porque pudesse esLar a. represen

tar o pensamento do sr. Presidente

Eurico Dutra, o que muito ine hon

ra e me env.aidece, mas porque es

tou agora, aquí, lIa leg·ítima re

pre�entàção do Pà.rtido Social De

mocrático. (Mtâto bem)
E o Partido Social DemocráLico

nunca pode·ria proferir sequer uma
palavra nêste recinto" por um -dos

seus orgão's responsáveiS, que não

fôsse de apôio e de aplauso 'ao pe-.

di do que se fa.z da transcrição de

documentos d'C alta relevancia ex

pedidos pelo eminente Chefe da Na-

Cão.".

PalácioEm
Estiveram, ontem, em Palácio,

COll'forenciaJl{lo COIP S. Exa. o sr.

Governador do Estado, os srs. des.

Med,eiros Filho, provector do Hos

pital de Caridade; dr. Anes Gual

berto, dr. Ser·afim Bertaso, prefei
to :Pedro BitLencourt, de Imaruí

e os deputados ·srs. José Boabaid,
Presidente da Assembléia, Nunes

Varella, Alfredo Campos, Guilher
me Urban, Estivalet Pires, Antenor
Ta;vares, e Cid Ribas.

Propaganda contra o

plano �'arschall
BERLIM, 14 (U. P.) - O ParLi-

do Socialista Comunista unificado

dlrigiu um apêlo a todos os traba

lhadores de Berlim e da Zona So

viética, pedindo que coloquem as

festa� de primeiro de maio sob o

lema. "Luta contra o plano Mar-s

ehall na Alemanha", e dizendo r,

"Pedimos ao povo alemão que se

pronuncie livremente contra os pla
nos do im'perialismo do dólar n31

Alemanha. Faremos conhecer a;

primeiro de maio a nossa vontade

implacavel de combater pela reso

lução dos objetivos do CongreEso
do povo .alemão, pela unidade

alemã :e por uma paz justa e du

radoura".

Conferenciaram com,
o

'

sr, Cirilo Junior
SÃO PAULO, 14 (A. N.) - Afim

ne YÍsitar uma' irmã, que está hos

pitalizada, chegou a eilta capital I)

�r. Cirilo Júnior, que Joi visitado

em sua residêneia por vários pró
eeres políticos, entre os quais OEI

51'S. Miliet Fil'há, Presidente inte

rino da Assembléia Estadual, nli-s

se� Guimarães Cf!stelo Branco o

Plínio Cavalcanti, os quais confe

renciaram com o procer pessedis
ta até a'ltas horas da noite.

I taque 8.0 campo da
R A F em Jeru§além
,TERUSALEM, 1/! (U. P.) - Se

gundo um· comunicado oficial ()

ataque cto camp,o da FAB, -em Gazza

foi .eX'ecutado por jud.eus, que con

seguiram penetrar no campo em

dua,s, viaturas blindadas, uma das

quais foi imobilizada dentro do

campo e outra levada de volta pe

los atacantes.

CAMPINAS, 14 (A. N.). - Caiu

um avião da FAB, morrendo o pilo
to Roberto MorLzoCn e saindo: ferido
o civil Edgard de Barros.

Expediente das re-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEGUNDA·FEIRA
Expresso São Oístõvão - Laguna

7 horas.
Hl horas.
Auto-Viacãc Itajaí - Itajaí - Ui 00·
Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expresso Brusquense :.._ Nova '!Tento
- 16,30 horas.
Auto-Víaçâo oatartnense � Jo1nvUe

- 6 horas.

Auto-vtação Catar1neIlJse - Curitiba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - POI1'to Alegre

- 3 horas.
-

Rapido Sul·Brasueiro - Jomv11e -

I
ãs 5 e 14 ho,;ks.ÇA'.FELRA \

....

PA''N'A''I'R' 'D'O· 'B'R'A'·S·l·;. ·S·.·/·A."
" ..

i:1

L.oC..

- •• -.- •••••

:
- ••••••••• - •••• --.-.-••----••••__••••_ ••••_. __ •••• _ •• _ _,_•••__ •• _ •••••_. __ _ - •• .- •••••••__••

Auto-Víação Catarlnense - POrto Ale-
N h"gre - 6 horas. ovo orarIO

Auto·Viaçã1o Catarlnense - Curitiba

\ t\. PARTIR DE 1/3/948
- 5 horas •

Auto-Viação Catarlnense Jolnv1le 2a. FEIRA
_ 6 horas. Panair - Norte: 9,40.
Auto-Viação catarmense Tubarão Panair - sul� 12,47,

_ 6 horas. '

4 . ,FEIRA
Expresso São Cristóvão _ Laguna _

Panmr - Nor�e. 9,40,
7 horas Panaír - Sul, 12,47 .

Em;;',êsa Glória _ Laguna _ 7'A1 .

5a. FEIRA.

e 6'Ao horas. Panair' - Nor�e: 6,50.

Expresso Brusquense - Brusque -
Panaír - SU�a, 8'��IRA

16 horas. Panair _ Norte' 940
k1to·Viação Itajal - Itaja1 - 15 ho-

Panair _ Sul: i2,4?·
raso

. DOMINGO
Rápído Sul Brasllelro - Jolnvlle - às Panair _ Norte: 9,40.

5 e 14 horas. Panaír - Sul' 1247
QUARTA·FERA

. "

Auto-Viação Catarinense - Curitiba ••.•....... . .

- 5 horas, !R d V'
-

_ ,,\u���!��ãO Catarinense - Jol.nviLe
e e-Iaça {}

Auto-Viação Catarlnense Laguna
- 6,30 horas. CRápido Sul Braslleiro - Jolnvlle - às ea·ren s e5 e 14 horas. . ,.

Expresso Silo Cristovao - Laguna'-
7 horas.
Expresso Brusquense

16 horas.
Auto-vtacão Itajaí -

raso •

Expresso Brusquense
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil -

- 3 horas.
QUINTA.FEIRA

• . .. .......• Correspondenda
Auto .. Viação Cat.arinense POrto Otto traduz qualid.ade l.café ComercialAlegre - 6 horas.

Curitiba O 00 seu f"'''necedol". P"c"'-
Auto-Viaçâo Catar1nense

- 5 horas. -

-

II
'II

Auto-Viação Catar!nense Jo1nvUe ',I· I DIREÇAO:
_ 6 horas. ALVARO MILLElv DA Amélia M PlgozZi
Auto-Víação Catarinense - Tubarllo 'I SILVEIRA

- 6 horas. ADVOGADO 65Auto-Víação Catar1nense - L�,gunal DA RU" ALVARO DE '(ARVALHO, .

- 6,30 horas. -MARIO CLIMACO ..

Expresso São Cristovllo - Laguna -\ SIL VA7 horas.
,

,�__--- '"Emprêsa Glória .;_ Laguna - 6 1/2 �ONTADOR
Catarinen- e 7 1/2 horas.

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
.

Rauliveira Auto-Víação Itajaí - ttajaí - 15 no-

ra�á'pidO Sul. Brasileiro -- Jo(nvHe - às'
5 e 14 horas, '

Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - ás

=�5t�:os'\�rietirl. • Dlr.-Geratl
.

8IDNEI NOCETI
DlntH. i. R_alie.

IGUSTAVO NEVES
Clad. d. Parfl!laçh:

ftA,NCISCO LAMAJ:QU.
Claef. ii. haprelllle:

."Qt'1M CÁBRAI· DA 81LT.t
It�resentante:
A. S. LARA

... IeDador Dantas, 4. _ 10
andAr

1'411. 11-1.24 - Rio tle J..elre
RAUL CASAMAYOR

.

lho. 1'.0,. de OU ....lr.. 11 -
8- andar

II'.J. 1-'873 - 8io P..I.

:i8SINATURA!'4
Na Capita'

fúta .." .....
" Or'

h!ll..!r� . • . . . . .çl'�
I'rt: tr. ,..... Cri

lI�a Cr8
IItb••re a"all!lo ., dI

No Int.:rtG'

.... ... ....... Crt
"'elltre .•..

1rrbtellu. . -

1
Crt

IJta.rll av.ID,. .. Cl"

o. .rlpnats, .eII.. a'..
p1lbUeados, nio I.rle

devobldoa.
IA 41reçie nio s. r..,...•

Nbiliza pelOfl c:oneelto.
.•• itld.08 nos arUIrOll

anina••

Farmacias de plantão
3 sábado - Farmácia Santo Antô-
nio _ Rua João Pinto;
4 domingo - Farmácia Santo An
tônio - Rua João Pinto;
le sábado - Farmácia Cataríneese
- Rua Trajano;
11 domingo - Farmácia
se - Rua Trajano;
17 sábado' - Farmácia
- Rua Trajano; \

18 domingo - Farmácia Rauliveira
_ Rua Trajano;
21 quarta-feira (feriado) - Farmá
cia Santo Agostinho - Rua Conse
lheiro Mafra;
24 sábado - Farmacia Esperança

Rua Co:nselheiro Mafra;
25 domingo - Farmácia Esperança

Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno sera efetuado

pela Farmacia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e o �Colégio Bar
riga-Verde", usará a mes.ma

bandeira.

Aviso 80S Estudantes
. Estudantes em férias que dese
Jem viajar conhecendo todo o Es
.lado poderão OIbte,r os fundos ne
e6ssários executando facil tarefa
que bem f'lxecutada lhes proporcio
nará ainda algum saldo em di-
mheiro ..

Informações à rua Vis·conde de
;Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
'U ás 17.

I Dr. (L"RNO . G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cíveJ

Conltituição d. SocledlJd..
NATURALIZAÇÕES
Título. D.clarat6riol

Elorit. -- Praça JS d. No... 23.
10. andar,

R.lid. - Rua Tiradentel 47.
FO'NE _. 1468

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

OOMERCIANTE: Di um 14-
wo à Biblioteca do Centro Aea
Mmioo XI � Fwereiro. Coa
tribuirás, .usim, para • forma
�o eultural do. ea�
'de amanhA I

I ("Campanha pró-llvro"'!1 .,
� Co A. XI d. �ft"J'e1:r'll)"

.....
41,"
11._
••••
·'.i.

1M."
'1,••
II,"
'II.�

lIorario das empre
sas' rodoviarias

Para aproveitamento
da energia bidráulica

RIO, 13 (A. N.) � Foi assinado
decreto outorgando a concessão à

Pr-efeitura Municipal de 'I'ai-umi

rim, para aprovei Lamento da ener

gia hidiáu lica dum desnível exis

tente no Rio Oaralinga, município
de Tarumirim, Estado de Minas .

RIO, 13 (A. N.) - Foi assinado
- Brusque - decreto alterando, sem aumento de

Itajaí - 15 no- despesaça tabela numérica ordiná-

;Nov!\ Trento, ria de extranumerário mensalista

Pôrto Alegre
I da Rêde Viação 'Cearense.

Seu processo de naíuralizaçã, x
ainda nao foi despachado?

""':0-
Escreva sem demora ao Escrítorão Jurídico e AdministraI'

Caixa Postal 4.132, Rio' de Janeiro solicitando informações. Esse
critorío se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de r·egj;,
de diploma, divórcio e novo casamentõ, certidão de nascimento �'
casamento de qualquer parte do Paíz.

MAGIWS E FRACOS
/

VANADIOL

Causal Civei. e Comerciai••
Corrtrertoe , Distrato., etc.
Serviçoll �e Contabilidade

em gercll.
Caixa P03tol. 105

Florianópoli. - S. Catarina
-- 6 horas.

É indicado nos casos de fraque
, za, '15alidez, mágreza e fastio, por

que em sua fórmula entram subs
tâncias tais como! Vanadato de só-

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

SEXTA·FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - Põrto Alegre

- 3 horas.
Auto-Víação C�ta'rinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

TINTURARIA. t
a "CRUZEIRO"

dentes,44

Curitiba'

Brusque

• •••••••••••• 0_ ••

dio, Licitina, Glicerofosfatos, pep

sina, noz de cola, etc.,' de açãõ
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. Vanadiol, é
indicado para homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e esta
licenciado pela Saúde Pública.

Só Tira-
Joinvile

Auto-Viação Ca.t!'.r1nense - Lazuna
- 6,30 11'oras.
Expresso São Crlstov!lo - Laguna -

7 horas.
Auto·Viação Itaja! - ltaja! - 15 ho-

ras. .

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul' Brasileiro - Jo1nvile -

às 5 e 14 horas.
SABADO
Ca tarinense - Curitiba

o prOblema do pe�
tróleo nacional

, 'RIO, 13 (A. N.) - Foi coloca
do na praça Duque de Caxi.as um

modêlo ,de' mad'eira de uma ·to·rre

Jo1nvUe _ petrolífera, com os seguintes dise-
res "O PeLróleo é nosso. Ahaixo a

Joinvile. 8tandar Oil", começtmdo assim

c.ampanlh·a popular pelo petróleo.
Tubarão

Auto·Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasile:Lro -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

Auto·Viação Catarinense
- 7 horas.
Auto-Viaç.llo Catar1nense

- 6 boras.
Expresso São"- Crlstovllo - Laguna

7 boras.
Expresso Brusquense - .Brusque

14 horas.
Auto·Viaçllo Itaja! - ltaja1 - 13 ho·

ras.

ExpressO' ,Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Decretos assi
nados OU'eID'
RIO, 13 (A. N.) - Foi assinado

decreto dispondo sôbre a aplicacão
das cotas para aparelhamento �i.as
redes .ferroviárias e sóbre os re

presentantes do .Ministério Públi
co no .Consel'ho 'P,enitenciário dos
territórios.

D TIL GR

Viação aérea",��a
SEGUNDA-FEIRA

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

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - 13,07 hora·s - Sul•.
Cruzeiro cio Sul 12,00 horas

Norte.
QUARTA·FIDIRA

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

Norte.
'

Var.ig - 11,40 horas - Norte.
QUINTA-FEIRA

Panair - 9,40 boras - Norte.
Panair � 12-47 boras - Sul'.
Varig - 12,30 horas - Sul. ,

Cruzeiro do Sul - 1:5,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEX'TIA.·FEI:RA
Varig - ll,4{) horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Pariair - 13,07 horas - Sul.

SABAlDO
Varig - 12,30 hOl'8.s - SuL
Panairr 9,50 hora<s - Norte.

DOMlNGO
Ol'11zeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.
Panair - 9,40 horas - .Norte.
Panair .-' 12,47 horas - Sul.
Crurleiro do Sul -- 11,00 h.tI. - 8aL

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

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicqção auxiliar no trotamento

.

da .iflJiill
.. "-: . . .. .

,
.

Para as pessoas de fino
paladar Café Otto é

lIIem par.
•••••••••••••••• , 0 ••••••••••••••

Comando da Base
Aérea de Fortaleza

'RIO, 13 (A. N.) - Foi nomeado
Comandante da Base Aérea' d�
Fort<ljleza., .(} tenenrte-·corone.1 Ho
moio Souto de Oliveira e exonera

do das mesmas funções o ceI. avia
dor Sampaio >M'aCedo.

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Ellcienle

ProgressoRelcicerío
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e "'�gue:
sômente quando receber.

N !tJ Cr$ 80,00'
Re1ogio' S�isllo .i.tema Rc.kopf.J
modelo reiiiiltente para qualquer'

I serviço
2 modelo. .imples e o que ilu-

I mina à noite

Altura 12 1/2 cm.
I . Caixa de niguel. ;

No.l'o, relógio••ão acompanhado. do. \ respectivo. certlflcadoll
de �arantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
. JUCEND &- FILHO

Curitiba·- Px:aça Tiradentel. 26e _. J?arand

N. 6 Cr$ 200 .00
Delpertador fabricado na Italia
Qualidade de primeira -- na.

corea cinza. verde, azul e

niquelado.

COMPANHIA MA.tIANÇA DA IW�
haf1ada .. 1171 - lU.: a A � A
OCBDIOI m "JU1IIPOB"�

.

Cifrai do Balanco dI' 19441

Cr•.
Cr$

80.900.606,30
5',978�401 ;755,97

67.053 . .245 ..30

142.176.603.�o

CAPITAL E RESERVAS
Respon ISbilidarte.
RecetF.
Ativo

6'

•

Siniltrol pagai no. (iltimoll 1\), zoos

RelPoDllal iUdadea
98.687.816.30

• �76. 736,401.3 !J6.20

Diretores I

Dr:.-)Pamphilo �Utra Freire
de Sâ,�Ãnilio��a••oFr.,,! O'r.
e JOI6' '{Abreu", ,

...���,.....A�1_.1!:'IRd.��A'..1tk'�d�

àe Carvl'Jiho, Dr: FreoclDcO

Joaquim B'krreto de Arilujo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agenfe-Represen'anfe-

aulomoveispara
Grande fábrica nacional procura I'epre'sentante ativo' e que, a

de supe.l'ior qualidade, eleg'anles e vi,stosas. 8ão :Fabricadas por técni-

Laureado tenor· mexicano
Salvadôr Viveros

Sábado Noite Tropical". Apresentação sensacional do grande tenor e astro

�icano Salvador Viveros.. Grandioso shew artístico. Inicio da eleição
Madrinha do Esporte .. Grande saráu de sucesso, numa ergsaizaçãe
parlamento de Esportes.. Reserva de mesas na Secretaria do Clube a Cr$ 30,00.

V
·

'd' ,':-1. •

1 Lua Tenrs Clube 1ODor Ilçori�no 'Jo�o f&==nh�I a- �OCla EDITAL ;E, CONVOCAç.m DE II IUU II iDu ii
ASSEMBLÉIA GERAL Procedente de Blu-

IVER'"
'

S rnenau, em cujo Teatro
AN vARIO ga,. com a avançada idade de 84 Carlos Gome. reali '.0,1

1ST
-

E TZ De ordem do senhor Pr-esidenl e, V"

CONTABIL A ARI L N anos, o sr. José Heindenreich, anti- seu festival, depois de
h

'

d t t 1" I Iicam convocados todos os sócios t f'ei l
.

Deflue oje, a a a na a reia no go negociante naquela localidade, ' se ter er o ouv Il' em

mossa distinto coestaduano sr. 'Ar i O desaparecimento do venerando quites maiores de vinLe o um (21) vários outros tea: 1'0",
t di d h

. anos (art. 36 do Estatuto), para a rádios e centros 11;:) cul-
iLentz, de ica o e competente c ele' ancião fez ocorrerem à sua resi- tura ártística, nos esta-
.,da Seoção de ContabIlidade da Pre- déncía inúmeros amigos e pu- sessão de Assembléia Geral a rca-

dos de São Paulo. Hio

feitura Municipal, rentes, que foram levar à família Iizar-se, domingo, vinte e cinco e Paraná, esteve oni.em,
O aniversariante que, pela 'lUH enlutada, a expressão do seu pesar. (25) de abril, ás dez (10) horas, em nossa redação, na

, fi d 1 b o do COIl companhia de S1 <l ,'s-
distinção, conta entre nos, com O sr. José Heidenreich era casado a rm- e e eger os mem r s -

I pôsa, Pr-of'a. Rull: .d ei.n
1numeras amizades, terá por isso, com a sra. Maria da Conceição Hei- selho Deliberativo e seus sup ·en-

o jovem tenor açoria-
:1toje, ensejo de recolher as felicita- denreich, pai dos srs. Jacob HFl- tes, de conformidade com o que no, João Cunha, para

,ções de seus admiradores e amigos, denreich, funcionário municipal, preceitua a alínea primeira do art. dizer-nos da intensão
,

H' 'f P P 37 comhinada com art. 39 e pará- de se fazer ouvir lurn-
o-às quais nos associamos com prazer. ermimo Teo ilo e aula edro bém em Florianópolis,

x x x Heidenreich, industriais e sogro gr-afo do Estatuto Social da Soci·e- onde tania maior será

,MENINA EDY ÁLVARES CABRAL dos srs. Antônio Antunes da Cruz, dade.
,

a sua satisfação, saben-
Passa hoje o primeiro aníver- intendente distrital, professor Se- Florianópolis, 14 de abril de 191.8 do-nos uma cidade de

. , colonização, açoriann,
·.s{trio natalício da interessante me- bastião Barcelos Dutra e Ladário José Antônio de S. Thwgo cujo bi-centenário cu-

'mina Edy Álvares Cabral, filhinha Wellington. Seoretária Geral memoramos.

"do Snr. Dr. Abél Alvares Cabral O enterro do estimado ancião te- O jovem tenor, se-

.Júnínr, digno Auditor da Justiça ve lugar às 14 horas de ontem, com

AGRADECIMENTO
.gundo a coleção de crí-
ticas que nos apresen-

J\filitar do Estado de sua Exma. grande acompanhamento. tau, si bem não seja
''snra. Da. Bernardina Hawerroth propriamente uma ce-

,Cabral.' D. ROSA GOMES NóBREGA A Diretoria da Sociedade de -Am, lebnidade, também não

d d t I de ué é um artista decaden-
A graciosa e irr iquieta Edy, por Faleceu na madruga a e on .em, na paro aos Tubercu asas, vem. e pu-

W e a sua brilhante
,:liste motivo,' trará hoje, suas ir- Casa de Saúde S. Sebastião, nesta blico agradecer a todos, que dire- carreira vai sendo co-

mãs 'e extremosos pais num ver- capital, a exma, sra- d. Rosa Gomes ta ou indiretamente deram seu roada do mais completo sucesso .

•dadeiro alvoróço de alegria. Nóbrega, viúva do sr. Sérgio Au- concurso para o brilho dos festi- Const.am do seu repertório diversas canções folclóricas portu-

gusto Nóbrega que, por longos vais dos dias 10, no Clube 6 de Ja-' guesas, e 'em particular açorianas, além de muitos número-s clássí
cos que mereceram da crítica, tanto nacional <como portuguesa, apre-

DEY ALVARES CABRAL anos ocupara o cargo de despa- neiro - Estreito e 11, no Clube 15 ciáveis louvores.
Transcorre hoje o natalício da

I
chante aduaneiro junto á Alfàncte-I de OU,tilbro, desta Capital.

•

Acompanha-o, ao piano, sua espõsa, frofa. ,Ruth Hein.

.senhorinha Dey Álvares Cabral, fi- ga de São Francisco do Sul. POTem, ao agradecer, quer faze-

lha do Snr. Dr. Abél Álvares Cabral A extinta era esfimadíssimn na lo de um modo espe-cial, ao Exmo,

A V 1 � O Liga Operária
.Júnior, díano Auditor da Justiça referida cidade e deixa os seguiu- Sr. Dr. Aderoal Bamos da Silva, pe- I S É t.... "- A SSENBL IA GERA
.Militar do Estado, e fino ornamento tes filhos: dr. Ma.noel da Ntibrega, la valiosa cooperação e. contribui-

u

O A 'I' 2a convocação
-da nossa sociedade. .secretárío do Tribunal de Justiça ção dada, como também por haver- r. ugusto de Paula Ficam convocados os associa-
A aniversariante que é destaca- do Distrito Federal: João Nóbre- se feito representar pelo seu dig- Diret6r do Hospital de dos desta benemérita Liga, pa-

"da funcionária do 1. A. P. E. T. C., .ga, tabelião 'em Blumenau; Osval- 110 Oficial de Gabinete, Sr. Nelson Caridade ra assistirem 'a Assembléia Ge-
-onde goza de real estima, como do Nóbrega, oficial do Registro ele Nunes; às dignas Diretorias dos Co�su1tas às 11. horas e das ral Extraordinária, que se rea

.ehere de uma das secções daquele Imóveis em Blumenau; Eugénio Clubes 6 de Janeiro e 1.5 de Outu- 3, as S. Rua l(,lsconde Ouro Geral Extraordinária, que se rea-
bro, não só por haverem cedido as Pr t 2Instituto de previdência social, Nóbrega, funcionário do Imposto .

e o, lízará no próximo sábado, 17 do,
sédes; Sociais, como também pela Co t d]leIas nobres qualidades que pos- de Rendas em Santos; d. Nair Nó- n rnua op.eran o no corrente, às 19 horas, com o obietí-
maneira Iid&lg� e carinhosa com Hosp tal

-sue e eficiência no desempenho brega Riheiro, viúva do sr. Manoel 1

I
vo de discutir a reforma dos esta-

que a trataram; à Rádio Guarujá; Por m orivo de d n
-

·de suas funções,será muito cum- Nóbrega Ribeiro; d. Cibele Nó- oe ça nao tutos.
aos jornais "O Estado", A Gazeta e atende chamad''1'\rim.entada pelos inúmeros amig05 "roga Caldas casada com o clr

'"' os,. Fpolis., 14 de abril de 1948 •.

" I,
'

.

,
•

Diário da Tarde; aos Sr5. Coman-
'e colegas, dado o grande círculo de Raul Pereira Caldas, delegado re-

dante da Fôrça Policial e 140 B.C.
Osvaldo Silveira, 1. Secretário.

�.mjzades qt:le tem sabido grangear. "'l'onal do TI'abalho 11es'a capl'tal·- r:>. c " , e dignos e disciplirrados músicos,
d. Avaní Nóbrega Bardal, casada que tocaram no festival e final-

FAZEM ANOS HOJE: com o sr. F. Bardal, do alto comér- 'mente, aos conjuntos "Trio 15 de
As sras. D. Maura Regis '

cio Je S. Paulo,· ,e senhorita Isau- t ., "-" -

E b' COu ubro' e ,veao -e sua m

a1xa-. apas!Horn, ,espõsa do Sr. João Arcas l'a Nóbrega. da".
Horn, Caixa do Banco INCO; D. O seu corpo foi trasladado na A todos, pois, a S. A. T. agrade-
�.clotilde Taulois, Viúva do Genr- manhã de ontem para S· Fl'ancis� ce d(l coraç.ão, apelando ao mesmo
,1'al Pedro Taulois; D. Zilda Ramos, co, onde foi sepultado. témpo para o coração ,genermo da
"espôsa do Cap. Ermelinda Ramos; À familia enlutada ,enviamos os nossa gente, no sentido de forta- d'

. .

par e lIlstalações, possa manter pequeno' "stock". Nossas capas são.D. Carmen Leal de Sauza; nossos pêsames. " lecer o seu quadro sacia,].
As sonhorinhas Maria da Grar::::t

. .Diniz, filha do nosso ilustre con

.terrâneo, jornaÚsta Diniz Júnior;
ldalina Trilha, filha do Sr. José Tri

:Iha; Eleudis da Costa Lima, filha do
'-Costa, Lima; João Nicolau Spyrides.

BATlSADO

Batisou-s-e, domingo último, o

l"galante menino Jaime, primogeni
,to do casal José e Norma Baião,
:Bervindo como padrinhOS os avós

:maternos, Sr. Euzebio Brasil e

�Snra. Emília BrasiL _

cos competentes, com os mais hlOdernos maquinismos americanos re-

cem-importados. Usamos tecidos Nylon, Matéria .PlástIca, -Gouro· .Plás-

tieo e Palhinha America'na Encerada, todas em rica pad,rouagem ex-

uma reumao que promete ser bri

lha(ltissima, pois além da apresen

tação do esplêndido cantor, haverá
um "shaw" esmeradamente organi
zado, e ainda a eleição da Rainha
dos Esportes, seguindo-se um sarp.u

organizado também pelo Departa
mento de Esportes do Clube.

plima oporlunidade de lucros para representante ati:vo e capaz.

CaI' ta com todos os detalhes, inclusive referência, dirIgida

FABRICA NAGTONAL DE CAJPArS, Caixa ,postal n. 9, Rio de Janeiro.

O Clube "12 de Agôsto" apresen
tando o tenor "Salvador Viveros,"
numa noite para a qual reina já
grande espeetativa - demonstra o

cuidado de sua diretoria 'Cm pro
porcionar sempre a seus associa

dos, reuniões que tenham por pa
drão o bom gosto e a arte conjuga
dos.

FALECIMENTOS':
JOSÉ HEIDENREICH

'Paleceu . ante-ontem ,.em Caiacan-

! Por tudo isso a noite de sábado
A apresentação sábado do tenor; no "12", alcançará por por certo o

,

t d '" "�l
I

meXIcano ,e as 1'0 o crnema ;::la - merecido sucesso pela organização
vador Viveros" nos sal�s do clube, de seu programa finamente esi:ne
"12 de Agôsto", será motivo par:t' rado e brilhante. I

_'!.. j. . ._ l"

ComU!!!��fL��RIC�OPraça
Avisamos aos nossos amigos e clientes desta capital, e das demais

pmças do Sul do Estado, que, tendo o Sr. Guilherme Gonçalves D'Avila,
declinado de continuar como agente do Expresso Sul Americano, em

yirtude dos seus inúmeros afazeres comerciais, nomeamos a firma
Irmãos Gla�am, estabelecida nesta capital à Rua Joã,o Pinto nO 6, a qual
,festa data em diante passará a atender os nossos serviç,os de transpor
tIOS de cargas, diretamente do Rio, São Paulo, Curitiba e Pôrto Alegre.

Esperando· continuar merecendo a confiança e preferência dispen
sada ao nosso ex-agente, de antemão agradecemos, assegurando a to�

dos, a continuação dos serviços rápidüs e dirétos.

FIe r illnopoTis. T'i de Ab,.;, dr.> 19119
P. EXPRESSO SUL AMERICANO.

E. Figueiredo & Cia Ltda.

(Ass.) Antônio Ormeneze.

s. "" J

à

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE
outonal com iPlÍcio às
r--

[Programa para o mês de Abril). - 17 [sábado],
24 (sábado),grande

. ,

smree

21 hs.

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

-

2·1 horas; dia . , . ,. ,

sorree, com uncie as

Empregue bem seu capita
Auferindo os lucros que poderá lhe proporcionar urna das maiores iniciativas Catarioenses

-Adquira ações da « c., I T L»
Transportes Aéreos S. A'

I Capital CR$ 10.000.000,00, Açõe3 de CR$ 1.000,00. Chamadas: 1" 4([% - 2a 40% - 3s 20%
Procure hoje mas.mo o Agente da "CITAL" em sua ciliade IR ele lhe d : ró rn srho- A" .. seI r.l.t'eeim O?nto S •

'_----------------

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Avisa aos seus portadores de titulos já integralisados ou sorteados

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

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
80 escritor central de Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, (Edifício
:Amélia Neto).

de Diplomas
AVISOS

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

DrPLOMADOS POR ES_CO_LAS, �IVRES: (Comércio) - Nos tér
mos do Projeto 520/47, ponerao registrar os seus diplomas.

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

"

PROFISSIONAIS ES'.i'RANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221
do Consultor Jurfdico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valíar seus diplomas.
TRA':r'AMOS DE QUALQUER ASSUNTD REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. Alte..Barroso, 11, 10 andar - Oaaxa Postal 3,932 - Rio

DIreção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

Registros

_______________________________________________ q.�� �'#H_

QUU VESTlR·SE COM CONFORTO
PROCURE A

E ELEGAHelA 1

elloftlfaiataria Ouçam, diàriamente, das-Lll às I" noras, as audições da

ZYH' .. fi R�dio Difusora de Laguna,Rua Felippe Schmidt 48

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna' - Santa Catarina - Brasilolno PredialCrédito
o maior e o mais acreuítado eluhe de sorteios do Estado

PROP,RIETÁRIOS - J. MOREIRA & ClA.
Rua Visconde de Ouro Preto 11. 13 - Caixa Postal 5 - 1324.

End. 'I'eieg. - CRETOl\f(j'l'tJO - Florianópolis - Sta. Catarina.
Resultado do 110 SOL ceio "PLANO B" realizado no dia 31 de março.

GADEJRNETA - N. 14,208
Prêmio maior em .:nel:cadorias no valor de Cr$ 5.000,.00.

Aproximações superiores em

mer-l
Aproximações inferiores em rner-:

cadorías no valor de Cr$ 650,00, cadorias no valor, de Cr$ 250,00, Icada uma «ada .lma

-

O SERAO
fATIGA OS OLHOS.

•

necessidade de acabar
'um trabalho à noite, .

lembre-se de que êsse
esfôrço desmasiado exi
gido dos seus olhos
pode resultar em ver.

melhidão e ardência.
Ao acabar a sua

tarefa. aplique aos seus

olhos algumas gotas de
LAVOLHO.

__ o

-'I

CADERNETA N. 14.207
CADERNETA N. 06.036
CADERNETA N. 39,40/1
CADERNETA N. 38.570
CADERNETA N. 04.191

CADERNETA N. 14.2,09
CADERNETA N. 06.038
CADERNETA N. 39.406
CADERNETA N: 38.572
CADERNETA N. aU93

O resultado acima é dos 5 (cinco) primeiros prêmios da LOTERiA
FEDERAL, da última extração realizada no dia 31 de 'março p, p. ;

AVISO: - O próximo, sorteio realizar-se-á no dia 28 do corrente.'
Florianópolis, 1 de abril de 1948.
Visto: Dante C. Neiva, Inspetor auxiliar dos Clubes de Sorteios.
Proprietários: J. Moreira

,
N Cia.

I Juizo 'de --Oil'eúo da
la. Vara da Comarca
de FlorianópuUs
Edital de citação com o

prazo de dez (lO) dias

"O DOUTOR ARNO PEDRO
HOESCHL, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de Flo

rianópolis, Estado de Santa Cata

rina, na forma da lei, etc.
,

Faz saber aos que o presente edi

tal de citação com o prazo de dez

(10) dias
_ virem, ou dêle conheci

mento tivérem que, se processou
nêste Juizo a ação de desapropria
ção do prédio e terreno,' declarados
de utilidade pública, ex-vi do de-

I
ereto-lei n. 1.016, de 25-5-1944, pe
lo Governo do Estado, tendo o ter

reno com a área de 225m2, fasen
I do frente á rua Padre Miguelinho,
!

fundos com propriedade do dr.

Afonso Guilhermlno WandefIey
Junior, extremando por um lado

com a rua Anita Garibaldi e pela
outro com propriedade de Vitor

Ferreira da Silva. .Tendo agóra o
-\
expropriado PARTIDO REPUBLI
CANO CATARINENSE, representa
do pelo advogado dr. João Bayer'
Filho, requerido o levantamento do

preço da indenização, fixado em

Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cru

zeiros), para conhccimento de ter

ceiros, nos termos do artigo 34, do
decreto-lei 3.365, de 21 de junho de

1941, mandado expedir o presente
edital que -será publicado pela im

prensa e afixado no lagar do cos

tume, na forma da lei. Dado e pas--
sado nésta cidade de Florianópolis..
aos 5 de abril do ano de mil nove-

centos e quarenta e' oito. Eu, VI
NICIUS GONZAGA, Escrevente Ju

ramentado, o subscrevi, no ímp,
ocas. do Escrivão. (Assinado) AR

NO PEDRO HOESCHL, Juiz dc Di
reito da la Vara.

ESTÁ CONFORME O ESCRE
VENTE JURAMENTO

Vinicius Gonzaga"

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

A beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de see

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei
çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa-
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar e
'

refrescar a cutis.

Depois de' aplicar este creme, ob
serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista .

A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas é asperezas e a te'ndência pa
ra pigmentação.

O viço, o brilho de uma pele vi
va e sadia volta a imperar com (),

uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
Ê um produto dos Laboratóríos

Alvim & Freitas, S./A.

o Sahão

l�f
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (M�rcll

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

, \ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r: ESTADú aulntla-felra 15 de Abril de '948-

Parabens ! De ordem do Irmão Proved 'I" convido os Irmãos e Irmãs em atra
Muitas felicidades pelo nascimen- 80 no pagamento das anuidades o obséquio de procurarem, para os de-

- to de seu filhinho! ..
vidos fins, e Irmão Tesoureiro afim de não. perderem as vantagens' a

Mas, não. esqueça, que o melhor flue têm direito quando eni dia com seus compromissos para com a

presente pal'a C seu "P!MPOLHO" Irmandade e Hospital. , . " ,.,._.

é uma caderneta do CRÉDITO Plorianópolis, 13 de abril de 1948.
-MUTUO PREDIAL. Luiz S. B. da 'I'rmdade - Secretário.

��uria MetroboUta'uiJ
..·'5° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL

Na qualidade de Presidente d�
-Comíssão Arquidiocesana do 50
-Congresso Eucaristico Nacional

aI'·-:todos os fieis e demai� in�eressados
-que o mesmo se realizará de 2_8 à!'.:31 de Outubro do corrente ano, na i
"cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande I
-do Sul.

'

i
Outrossim, comurlico as facifida-l-des de viagem, entre outras', as for

necidas pela Empreza Tlurtsmo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
-eom quatro tipo de perigrinação:
.:::a) uma Aérea, em aviões especiais,
'3. partir do Maranhão, escalando em

-todos os Estados; b) uma em navio,
-especialmente fretado, e conduzin-
-do exclusivamente peregrinos; c)
41ma terrestre, prosseguindo de

.São Paulo em confortaveis "oni

:>hus", através do Paraná e Santa
-Catarina ; 'd) outra terrestre, partin-
-do do Rio de Janeiro, pelo trem

-ínternacíonal, diretamente a Pôrto

..:Alegre:
São essas as viagens obedecendo

.ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

-prof'erir 'Outros meios ao seu alcan-

-ce, com viagem de auto, ónibus,
.avíação; etc., na certeza de que o

':I10SS0 Estado, e, em particular a

.Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
-de Fé e demonstração- de amor a

=Nosso Senhor Sacramentado.
_

Fpolís, 1 de Março de 1948
-Conego Frederico. Hobold - Presi
-dente da C. A.

:Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes no 5
Telefose 1393.

Cl.melhor preaer,te paro .eu fi
lho. á uma caderneta do CRE'DI
<'TO MUTUO PREDIAL.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

Ordenado de
(R$ 2.500,000 mensses

Pessôas capazes podem obter co

<locação para trabalhar nesta Capital
-ou nas seguintes cldades:

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

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

sível acompanhando fotografia, para
Cx. Postal na. 5 - Florianópolis.

rWA VOLUNTÁRIOS DA PÂTI�IA No" 68 • 1.� ....NDAR
c",xAPOSTAL,!III3 . TEU::FOME 66'0· TElEruu,,,, ...S: .PlIOTEcrOla.

_Agencia Geral para S,;Catarina
Rua Felipe Schrmdt , 22-·Sob.

-C. Postal, 69 TeJ. «Prctetora»

FLORIANOPOLIS
..............

O TESOURO
Da instrução está ao alcance

. doe todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-e a um
-eurso de alfabetização no Grupo
Escolar São Jose, na Escola Indus
trial de Ploeíanópolis ou na Cate
dral Metrupolífana .

NÃO

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

*
ESQ U E ç A!

A Tinturaria Cruzeiro. dispõe ago

ra dos melhores profissionais da
-cidade para lavar, passar e tingir
pelo sistema suíço.
R. 'I'Iradentes 44 - Fone 1022.

:.. . . . � � . " .

• •

- __�" ,_,�,,,,__-===:::::::::===:::;�::;:;::;;��§ 1848 -1948 �,f!����c-!E'�i��:!:�_''=:�:'�;t==-_iÍ!Í!,&.-_,,,,,,,jO"""'-�'-''''''._'__0_'__

'.

anos
i
,i

em busca de perfeição
\
'-
,

UM século na História da Humanidade é quase nada na fuga do tempo. Mas, na Hís-
,

é uma longa, longuíssima jornada .
;(.. ,.;.,

,
,

Uma jornada "assim, de lutas, de trabalho, de progresso, está sendo transposta
pelos fabricantes, do relógio Omega. Foi em 1848 que, na Suíça, uni grupo de

consumados at:J;ifices relojoeiros, cheios de entusiasmo e ambição, se reuniu

para criar a mais perfeita máquina de medir o tempo, que fosse possível
às mãos e ao engenho humanos.

do inteirõ ...

Um século transcorreu ... Cinco gerações de habilíssimos relojoeiros, cuja arte
e perícia foram transmitidas de pais para filhos, criaram uma máquina de medir o

tempo que hoje representa, um símbolo de precisão e de confiança pelo muno

o relógio Omega!

.'

.;

!� E devido a toda e,;a experiência ganha com a fabricaç'o de mal, de 10 mi

\.!_:!� lhões de relógios é que hoje mais de 100.000 dos melhores relojoeiros nos 5
-

continentes se orgulham de recomendar um relógio Omega - esse maravilhoso

... instrumento de precisão que, em 100 anos, sempre manteve a vanguarda pelo sim Irrepreensível
funcionamento e pela sua beleza, como relógio de absoluta confiança.

,

,

esse imenso trabalho de um século, Observatórios mundialmente fa
mosos confirmam a confiança dos melhores relojoeiros e justificam a preferên
cia de milhões de homens e mulheres. Desde 1933, Omega vem detendo os mais
altos recordes de precisão do Real Observatório de Teddington na Inglaterra,
tendo conseguido, em 1940, a mais elevado "score" de precisão jamais alcan

çado por um relógio de pulso. E em 1946, em Genebra, o maior centro' relojoeiro do mundo, Omega
superou o seu próprio recorde de precisão para relógios de pulso.

Tudo isso certamente explica por que para a cronometragem oficial das Olím
-

'. '

piadas de 1932 e 1936 foi escolhido Omega. E ainda, culminando essa confiança
- �

absoluta dos técnicos de cronometragem - não só de um país, mas do mundo
inteiro .,', também a cronometragem das Qlimpíadas em Londres e St. .Moritz, de. 1948, foi confiada
a Omega, exclusivamente.

� Ao festejar o seu 1.0 centenário, os fabricantes de Omega têm uma dívida de

�"'l gratidão para com todos os que lhes emprestaram a sua confiança no passado.

,J��' E como o passado é apenas a preparação do futuro, este século de. experiên-
cia e êxito impõe a Omega um compromísso : o de produzir relógios cada vez

mais perfeitos, ultrapassando em qualidade e beleza todas as suas criáções do passado ... empre
gando todo o esforço possível para manter o nO,me. Omega como o mais elevado símbolo de precisão
e de confiança ..

"

{1
OMEGA

*

I ulcanizadora LeonelliIrm-andade
Passos e

do Senhor Jesús dos
Hospital de Carídade

ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO
MAOUINARIO MODERNO

Perfeição e garantia em: Pneus, CS1fi'f;ffS, Sapatos,
Gatochas; Cintas de Senhoras e t r- •.•

Montagens de PNEUS em 5 minutes
Rua Francisco 1'olentino 12 - B:' 17J_CRr,d,NOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Juizes: Ponciano Martins
demiro Melo.

Dia 21-4-48
Voleibol - Barriga Verde x Ubi

ratan.
•

6
-------------�------------------------------------------_.��,

,
- '

Ao que soubemos,
.

no �tibstituição ao torneio -du cam�eões;. serão realizados dois
encont�os . ent�e Paula Ramos, desta Capital e Palmeiras Ge Blumenu, sendo o

primei ro Jugo naquelà 'cidade, dia 18 e o � segundo nesta Capital, dia 21.

I
I Na nota que ôntem publicamos a como presidente, quando para tal

I
respeito da fundação da Associa- cargo tinha sido .eleito e empossa-

ção dos Cronistas Esportivos de do o sr. Aribaldo Póv'oas.

I Não será realizado �k·;ü;n�; �����::;.;���:,::,:�; ii::e�i��,�'�:�::������uid�;s���:��;;;;�5
II IIS C :lmpe 0-es ca tar ISnenses ciação dos Cronistas Esportivos de Nos sal ões do Democrata Clube, prometendo tudo fazer pelo en

U II II I, ','
Santa Catarina, recebemos atencio- gentilmente cedido por sua digna I grandecimento do esporte da vela

so cartão de agradecimentos pela
I diretoria, realizou-se, ante-ontem, a em nossa terra. Os dois oradores

ConLrariamente ao que tem sido A decisão tomada pelos parcdros nota que publicamos sôbre o seu solenidade da entrega' dos premias foram delir-antemente aplaudidos.

noticiado, não- maí'l será realizado do Paula Ramos teve como motivo aniversário natalício. aos vencedores da brilhante compe- Falou a seguir o sr. Borie Barbato,

o torneio dos Campeões catarrnen- : a disistência do América, campeão tição de vela ,realizada domingo úl- que teve palavras elogiosas aos es-

ses, conforme era desejo do Pau- ; estadual de 1947, que ante-ontem
REALlZAR-SE-Á SÁBADO O TOR-, timo, em homenagem ao valoroso forças da Comissão organizadora.

la Ramos E. C" ! telegrafou para esta capital as ra-
NEIO INDIVIDUAL DE I esportista Antônio Pereira de Bri- prometendo todo o apôio do seu

As demarches para a .efetivação zões de sua atitude,
.

, ,P�NG-PONG,. I to, inspetor da Alfândega de Floria-I clube
oe iniciativas dessa natureza.'

de tal certame, haviam sido conclu- I ' . _ . .

Florianópolis pela prrrneira vez

II nópolis. As últimas palavras do orador ro-

idas na última semana, e o públi-" Diante dISSO, nao seria possível terá "seu torneio índiv.idual de �ing- Crescido número. de adeptos do ra�l abafadas por entusiásticas sal-

co aguardava com grande interes-l
a reali;a,cão do Tor?ei:o, ue vez q�e Pong, Para tanto os fans do ansto-II esporte da vela estjveram presentes va de palmas.

se as lutas que se iam lerir no
o Américo eonstítuia a atração crático esporte, "tenistas de mesa" .à cerimônia e souberam aplaudir Terminada a sessão, dirigiram-se.

campo da F. C. D., nos dias 17,.18 máxima, dado ao enorme poderio Procópio Ouriques e Neylor Melo \ os velejadores no momento em que todos à Confeitaria Chiquinho, on-.

e 21 do corrente, entre Paula Ra- de sua equipe. or�an�za:a� um i�teressant� . tO"I:- i recebiam os justos prêmios dos s,eus de foi-lhes servida cervejas. En
mos, desta, 'Capital; América, de Assim, mais uma vez' o nosso

nero Individual, cUJO patrocínío .1-1 esforços.· quanto palestravam anipadamellte

Joinville; Palmeiras, de Blumenau respeitável público €sportivo ve-
cou a cargo do "Grêmio' Esportivo I A competição, quer pela sua per- sôbre assuntos da vela, o sr. Orlan

e Operário, de'Mafra, em homena- rá passar mais um domingo em
Americano", sendo ofertado aos feita organização e brílhantísmo do Filomeno mostrou-nos várias

gem em ao maior benemérito do branco,' a não ser que os clubes
três primeiros colocados artísticas alcançado, 'ou pela maneira elogiá- I fotos da sensacional regata de do-;

esporte, em Santa Catarina, Gover- da Capi tal queiram realizar um
medalhas. vel como se' portaram os concorreu- ! mingo último, dizendo achar-se pro

nadar Aderbal RaJIlQ.s da Silva. amistoso.
O interessante certame que ,ij -tes durante o desenrolar das pro- fundamente satisfeito com o sucesso.

conta com a adesão de dezeseis dis- vas leva-nos a considerá-la como a alcançado e informou à nossa re

putantes está causando geral an- maior já realizada nas águas das portagem que pretende realizar no

siedade pelo que de inédito apre- nossas baías. va competição, em maio proxuno,
senta pois segundo nos consta, será A idéia de realizar tal certame capaz de superar a de domingo.
a primeiva vez que se disputa um pertenceu aos denodados "iacht-. __c _

torneio dessa modalidade esportiva mens" Orlando Filomeno e Umber-!
-

--"'-1""11""""

em nossa ilha. to D'Alascio, os quais foram muito
x mercindo Tol?miotti. Pela comissão diretora ficou de- cumprimentados pelo grande êxito

.

Dia ,26-4-48" terminado o próximo sábado, dia alcançado.

Vo.leI.b�1 � �lra x Figueirense 17, às 14 h?ras, na sé?e. �o ex-ClLt-1 Na ocasião da entrega dos prê-
JUIzes. Nazai ena SIm as e pon-I be Gerrnanía, para o InICIO do cer- míos, falaram os srs. Orlando Filo-

1/1

cíano Martins. tame e segundo os concorrentes meno e Heitor Weckin dos Santos
ODEON - Hoje ás 5 e 7,30 horas.

Voleib'ol - Fíguedrense x Atlé- Basquetebol - Ubiratan x Lira. inscritos, após o sorteio realizado aquele para agradecer aos clubes - Sessões Chics

tico. Juizes: Waldemiro 'Melo e João segunda-feira última, obedecerá a recreativos e clubes da vela da Ca-
- Luz, ..

Juizes: Érico Straltz Júnior e Pedro Nunes.
.

seguinte ordem;
, Ipital pela cooperação dada à com- '

- Côres...
,.

Aldo Nunes. ' Dia 28-,4:48.' , .1
° jogo - Luiz Nunes x Milton I peti.ção, e êste para falicitar os 01'-'

_ Sons M;a�i���:��::.
Basquetebol - Ubiratan x Atlé- Basquetebol - Lu a x Clube Do- Prado. ganizadores, com nalavras de enco-

'

, .

tíco. ze Juízes: Ponciano Mar']' G 20' P" O
"

. f- - Todas as cores do Arco-Ir-is ne
'., J J� •

' 1 " n& e u-, ' Jogo, _ rocoplO ul'lques x. rajamento aos esportistas locais, .
.

e Wal� mercindo 'I'olomiotto. José Machado. . .•. " " . . . . . . . .. . .• . . • . . . . . . . . . .

maIS deslumbrante espetaculo fé�..,..

'I'orneio de encerramento de vo- 30 jogo _ Oscar Pereira' (Tamôio)
rico-musical do ano ...

leibo!. Juiz a designar. x Roberto Schmidt.
ALEGRIA, RAP.AZB!l1

Dia 30-4-48 40 jogo - Agenor Póvoas Jr. x
(Technícoloz')

Torneio de encerramento de bas- Hélio S. Salles.
com:

Juizes: Edward Bom da Silva � quetebol. Juiz a designar. 50 jogo _ Plinio Hahn _ Aloy- ,CARMEN MIRANDA

Waldemíro 'Melo. Delegados da. F. A. C.: ás segun- sio S. Oliveira.
Michael O'SHEA

Basquetebol - Lira, x Barriga- da-feiras : Dr. Heitor Ferrari; 4as 60 jogo - Zenon C. Garcia x
RlTZ

Perry COMO

Verde. feiras: José Gusmão de Andrade; João Ribeiro.
Hoje ás 5 e 7,30 horas e Saly BLANE.

Juizes: Nazareno Simas e Gu- 6as feiras: Rubens Pinto Vilar, 70 jogo _ Amadeu Sclortino. x
Sessões Chies - Músicas Inesquecíveis ...

mercíndo Tolomistti. Cronomelrista: Capitão Mauri- Carlos Pizani.
.! George Sanders - Signe Hasso - Canções Dolentes.,.

D. "." '8
Carole Landis e Akírn Tamiroíf No Progr ma"

la ""'-'1-'1 cio Spalding, Ér.ico Straetz Júnior 8° jogo - Newton Prado x Má-
a •

Voleiliol _ Ubiratan x Figuei- Aldo Nunes, Aroldo Pessi e di'. Hei- rio Leite. 1-
em: 1) - Imagens do Brasil n? 76 -

Lor Ferrari. 90 jogo _ Vencedor do 10 x Ven-' VIDOCQ Nac. Imp, Filmes.
O maior aventureiro de todos os 2) A Voz do Mundo Atua':

Local: Quadra do Lira. 'I'enis ceder do 80•
-

- '''',-

tempos. dades
Clube. 10° jogo - Vencedor. do � x Ven-

.

Horário: 19,30 horas. cedor do 70,
O roubo é seu dogma.. . . as mu- Preço: Cr$ 3,00 único.

_______________________________ 110 jogo _ Vencedor do 30 x Ven-
lheres perdem a cabeça, o cora- Geral - 2,00.

C O B R 4\ F I T E cedor do 6°.
ção ... e as jóias ... VIDOCQ, o ti- "LIVRE" - Creanças maiores de

40 "" po sonhado por todas as mulhe- 5- anos poderão entrar na sessão
12° jogo - Vencedor do A

Vencedor do 50.
�s... de 3 horas.

130 jogo _ Vencedor do 90
Censura: -_ Proibido para meno- IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas

x
res de 14 anos.

'

I
_ O filme que chegou e "aba-,

Vencedor do 120•
14,0 [ogo _ Vencedor d 100 _ \ Preços: � ás 5 horas - Cr$ 4,80 fou" •..

o x
e 3,00 _ ás 7,30 horas _ Cr$ 4,80 ' ESTA É FINA

Vencedor do 11°. I150 jogo _ ,Vencedor d 130 �.único. No Programa:

Vencedor do 140.
o, I ROXY - Hoje ás 7,30 horas 1) - A Marcha da Vida nO 136

• Com(f vemos, prometer ser dos
Libertad Lamarque e Hugo Del - Nac. Imp. Filmes.

Carril - em: I 2) - A Princeza da Ilha dos Su-
MADRESELVA nhos - Des. Popeye.

A história empolgante e dolorosa Preço único: Cr$ 4,00.
de uma mulher atingida pelo des- i "Imprópr!o para menores de l.f

tino.,.
I

anos".
Censura: Proibido para menores i A partir de Sábado':

de 14 anos. I O D E O N :
. No Programa: - O maior e o mais sentimental
Brasil em Fóco - Nacional. ROMANCE MUSICAL de todos os

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00. tempos" ..
R I T Z Domingo: TYRONE POWER

.

Está em organização, a cargo do Gregory Peck - Jane Wymann e, Alice FAYE

sr. tenente dI'. Timóteo Braz Mo- Claude Jarman Jr. - em: e Don AMECHE
VIRTUDE SELVAGEM - em -

Bélo e magestoso como o arco- A EPOPÉA DO JAZZ

�

-

RETIFIC C O

Torneio Munícipe!
Voleibol e Basquetebol

Dia 16-4-48 Juízes-i Nazareno Simas e Gu-

Ban-íga-Verde

de

Voleiibol
Atlético.
Basquetebol - Doze x Pígueiren-

se.

Dia 19-4-48

rense.
,

Juizes: Waldemíro Melo e Pon
ciano Martins.
Basquetebol - Doze x Atlético.

Si resolver tomar ou subscrever
ações da

COBRAFITE

mais auspiciosos, os jogos a reali

zarem-se, devendo, após as classi

ficações, terem os vencedores que

enfrentar os "tenistas de mesa" do

"Figuei;'ense" que afincadamente

prepara a sua turma.

COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE' FIAÇÃO E TECELAGEM
Avenida Capanerna, n" 38 _ Caix� Postal, 224

CURITIBA PARANÁ

não-se.ja um indiferente aos desti
'110S qp / .sua; Comp;anJüa/. Frequente
as suas Assembléias. Fiscalize as

aplicações do capital. Coopere com a

direção para que a Companhia pos
sa atingir ao nível de progresso al-

mejado.
"

Também não subscreva ações 0,1

COBRAFITE
M. S.

Sem primeiro conhecer os seus pla
nos, as suas possibilidades, os sem

propósitos. Conhecidos esses, subs

creva com confiança e seja um fIS

cal do seu capital, acompanhando
d-e perto tôdas as atividades da sua
COBRAFITE.

A A. A. BARliiGA-VEíWE E SUAS
ATIVIDADES EM PRóL DO

ESPORTE

reira, a secção de tiro ao alvo ela

A. A. B. V.

COBRAFITE não oferece MILHõES aos seus acionistas, Não pro

mete exageros nem alimenta "castelos no ar". Mas afirma e GAHANTE

() bom e SEGURO emprego de capital, com rendas positivas e compen

sad.oras para êsse emprego de capital.
«VELOX PROPAGADORA»

Segundo estamos informados iris.
_

aquela entidade passará a concor- AGUARDEM:

ret._ nos próximos torneios ,de tir!), Gary Graut e Ingrid Bergman
incrementandõ também essa moda- em:

}idade desportiva. I INTERLUDIO

(Alexander's Ragtim,e Balnd)
- O filme das �elodias enterm,,-

-, cedoras, '.

, - O filme do romance inesquecí-
veL.. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
:

OESTAD.J-Quinta felr. 15 ae Abril Cle '.48
---------------------------------------------

7
�,--------------------------------------------------------------------------------------

P�tümOsl aOi iIWUtl8 d.lMmtoa Wtorea. e .� ih �eMr,'
�JIl llllWxo • �t.-ie Ã llOCM � .....�
'�.do eteel., o 1tO'.HO b�� lIMh8.

;

,�� �.QOc�."C'."' •• ooe.l1etO' •••••••• � •• O •• O_.IIit.�CI ••••••• !t " •••••_

I.

:�� 0a!I19.(lua .Dall. ClriI •• •••• 6Q.ef:lo� Df I:I'� ,

��.. ..". .... -I> • �:. =' � .... ,. :t ....... iii " .... 'Il' .. <S .fi ... (I ... r,I a .. llIgt " .6'." ....... III" fi o • a .,. •• " •• " Q � ......

� (til) ..__ � ,'"" "'CO"" #<t �I!)$,� ••• w_�� •• ,., ••• "e "' ••••• e •••••• a • ., ••••

���� 011 CM�

�� ., Pro (mj(9)

,
•••• �.� .. ü ••••• & ••••••• �.� ••••••• u •••• � ••••••••••�.

. .lt.��" o '" .. "' lo '" .. iii ., _ •••••••••••• ,••

J
��Q •••• 6 �O.�� ••••• �� ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

Ai!lra�mmoa. tuib6m..� .. 'sottetu de ......_
-�·toe " M41ru. ......_ 011 .. ...-.�

Garage
Já executa serviço deI

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

Delambert
LAVAÇÃO e Polimento

Dr. Polydoro S. Thiago
lVédico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MEDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças das orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândulas

internas
NEUROTERAPIA --'- ELECTRO
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASi\.L
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

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

Fone. 702
Residência: Avenida Trompowski, 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 às 18
horas - Telef. 1418

Dr. Paulo Fontes
Clíníco e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 (Is
lS hrs. Residênciar

,
Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendhaUlSelt
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

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

Telef. 812

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrads - Telefone 1.461

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

Telefone M. 834

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA' CIo
RURGA - 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, utero,

ovários e trompas. Varicocele, hidro-
cele, varizes "e hernas.

'

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

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

'

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

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

DR. A. SANTAEI�LA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Unívarsrdade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
da a Psicopatas do Distrito
'" Federal

Ex-interno dr Hospital Psiquiá
trico e Mauíeômío JUdiciário

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de lIH
sericórd!a >do Rio de Janeiro'
CLíNICA MÉDICA, - 'DOENÇAS.

NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinicá exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Newton D'AviJa
Operações - Vias 11"rinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vital' Meireles, 23. Atende
diàriamenté às 11,30 hrs, e á tarde:
das 16 hrs. em diante Residência:'
Vidal Ramos, n, 66 - Fone 1.667I

TINTURARlA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo-

Profissional competente - Servi�o rapido ,e garantido.'

BOM' NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 atê Cr$ 100.000,00 renda
éerta de 10,/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

tem o prazer de participar-lhe que, Mlle.
Arlette Tiemann, Diretora do Salão de
São Paulo, encontra-se na Drogaria e.Farmácia
Catarinense ao seu inteiro dispor para ana

lizar cienrificainente a sua cútis e oferecer-lhe,
graciosamente, uma demonstração dos seus

produtos de beleza e de maquillage.-,
MIle. Arlette Tiemann permanecerá
na Drogaria e Farmácia Cararinense
até 17 de Abri; queira marcar

a hora que melhor lhe convem.

Drogaria e Farmácia Catarinense
\

.

Agencia Geral para Sht Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22 Sob.

'

Caixa Postal, 69 Tel. "Prntectera" FLORIANOPOLIS

5�OE SOCIAl.�

PO�l'O A_Lf&B_�
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 " 1.° ANDAR

':"XA POSTAL. 583 • TEI.EFONE 6640 • TELEGRAMAS,: .PROTECTORA-

, \ JECNICOS

Laboratorio
R'ADJO-SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-Poinl

At�nde a Domicilio
Completa aparelhagem ..

TécDlCOS competentes

RUA TIRADENTES. 22-A
Fone 1382

.•• _ - • •• ."... ••• ••• • ••••••• o

Vende-se
Um barco. Ver e tratar na

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto, 44

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

VENDE-SE
\ Urna otima propriedade,
contendo 2 casas, garage, po
mar e paeto,
Tratar em Rancho Queima

do na Formecie Pilar ou em

Cambirela com Raul Se11.

o Brasil para seu

des_envolvimento

necessita de técnico.

em todas as

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoee, 33 - FpoU.,
Atende pelo Serviç()

Reembolso Postal.

.......... � lO , ,' ,

I LENHA I

Negocio de
. -

occrsroo

Peça pelo telefone 719

1 elevador WAYN'E para àu tomoveis
2 tálhas para 3 toneladas

1 maquina de lavar'
Prateleiras, balcões etc ...

Tratar na GARAGE D E L A M B ER T

Pronta entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

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

SENHORITA!
A ultima creação em' refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

.... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ai

CASA MISCELANEA dhtri
buidora do. Râdiol R. .o, A
Victor. Vâlvula. e Di,co••
Rua Conselheiro Mafra

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..'O ••• e

o Crédito Mutuo Predial, oferee.
aos, seus associados 'o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ '5,oQ
mensais.

Costureira
�oça sabendo cortar ofere

ce seus serviços para costu
rar nas residencias,

I Cartas parâ Irene Maria
Fereira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua LaiesEmpresa Sul Oeste limitada

Linha de transporte coletívo entre

,
••••• � ...•••••••••••••••••• e

FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaeaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
'

O VALE D0 ITAJAJ :
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 58. feiras às 6 horas

dai
Procurem na Âg'ênel..

manhã.
. Progresso,SAlDAS DE XAPECó: Todas às 28• feiras às 6 horas da manhã, LIVRARIA 43 LIV1!tARU

, INFORMAÇõES NA: AGÊNCIA GLORIA. '

Praça 15 de novembro. 24 :_ Florianópolis - Fone 1.431. ROSA

FARMACiA ESPERANÇA
tio F.rma�lItfeo l'OLO LAU8

Hoje e amanhA eeri .... IIreferúla
Vrepo bel.DaI. e ..traqeiru _ Bo...,itlu - Perta

..riu - ArtIpa •• ".n.'\elt••
Gama..... uata .....rri.Jlda •• reeeiRárt. .6111_:

Ir.'abricants e distribuidores das afamadas con

fecçõ•• '"DISTINTA'" e RIVET. Possue um gran':
d. sortimento de' aasemira••_ rl.cadoa. brins
b01\1I 4 baratoll. algodõ.. ,�mol'inD e o'lflamentol
para alfaiate.. que ·'receb. diretament. da.

Snf., Camllr'JhU';,hlD .io .interior l10 .entido d. Ih. fazerem lIma

Fll)l.'illrlÓPOUlI'l, .,.. FrLItUS era Blanaenau • Laje••
fdb1'1ca.. A t;o.!lJO ·A CAPITAL"

vi_dto o.ntlil. -J", ..f.h.il01C1!lm !I�HUI!

chomQ a at'®!nQflo d.ó.
elempl' '1<11; MATRIZ ...m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DA TRIBUN� DA aMARA, O UDER DA MAIORIA, DEPUTADO ACúRCIO TôRRES, EXALTA A ATITUDE PATRIóTICA,
DO SRo NERÊU RAMOS, VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA E PRESIDENTE DO PSD.

Des•. flaVIO 1'avares Federacâe das Associações Rurais
Na efeméride de hoje festeja sua

'

d�ta natalicia, o ;xmo. sr. des. Flá- .

.

'

de Santa Catarina _

VlO Tavares da Cunha Melo, do co- .

(,

lendo Tr-ibunal de Justiça do Esta- O senhor Ministro da Agricultura assinou a seguinte portaria:
do. "O MINISTRO de ESTADO dos Negócios da Agricultura, de acôrdo,
Magistrado íntegro e culto, s. exa. com o art. 25 do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 19.882, de 24 de

cercado da melhor consideração e outubro de 1945, resolve reconhecer a FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇõE&
do mais alto respeito, 'receberá hoje ]{URAIS DE SANTA CATARINA, com séde em Florianópolis, Estado de:

justas provas de aprêço e estima, a Santa Catarina, registrada sob n? 6 - série FAR, na Secção de Pesquí.,

COm -,ss a-O ' MI-xla do Tr.,-gO .

.

que nos associamos com prazer. S,1S Econômicas e. Sociais do Serviço de Economia Rural, outorgando-lha
todos os direitos e prerrogativas estabelecidos no Decreto-Lei n? 8.127,.

H.. O p!lssado de 24 de outubro de'Hi45, que dispõe sôbre a organização da vida rural:

, Reuniu-se ontem, sob a presí- Orleães _ 50; Cl'esciuma - 50; Dje. n. li b_r_a_s_il_e_i_ra_'_'._-:- _

dência do dr. Leoberto Leal, Secre- Brusque - 20; Tijucas - 50; Naya A data de hoje recorda-nos 'que:

I1rutas GraQI·IJ1.. I· rastario da Viação, Obra, Púhlicas c Trento - 20; Rio do Sul - 100; - em 1641, foi dessposto o Vi- t' U \J n

Agricultura, a Comissão Mixta do Palhoça - 20; Bom Retiro - 200; ce-reí do Brasil, o Marquês de

iI18 Iirgh1ntl·óaTrigo, na Sala de sessões do Palá- Serra Alta -- 500; Florianópolis - Montalvão. li \l n

cio dessa Pasta. Estiveram preseu- 10; Ga�par - 10; Ibirama - 20: - em 1644, morreu no Rio de RIO, 14 (A. N.) -- 05 importa-
tes os srs. drs. Afonso M. Cardoso São José - 10; Biguassú - 10; Janeiro o Meslre-de-campo Luiz dores e exportadores de f'rutas es

da Veiga, do Fom�nto Agrícola: Rodeio - 10. O total perfaz o mon- Barbalho Bezerra, destacado co- t50 alarmados com a notícia de

Germano G. Faria, do Servico de lante de 8.420 sacos, quantidade mandante do Exercito Brasileíro. que o presi·dente Peron resolveu

}i;xpansão do Tr-igo: Lauro Fortes apreciável, e sem dúvida fruto de no primeiro periodo da guerra proibir a entrada de frutas hrasi-

Bustamante, Acessor Trl1mi.co da um esforço construtivo das auto- contra os .holandezes; leiras na Argentiua.
Secretária; Artur Büchele, tam- ridades goy,ernamentais relaciona- - em 1777, chegou à Laguna, o

hém acessor técnico; Fr+ix Scheaef- das com a questão. Capitão Cardoso Paes Leme, que,
.

fer, do Serviço de Defesa sanítãrta
.

Discutiu-se ainda o processa- reunindo o povo e os soldados de-

Veg,elal, e Alcides. Abreu, da Di- menta das culturas fiscalizadas, sertados, atacou e expulsou do con-

a-etoria de Economia c Assistência sendo vóz unânime que deveriam tinente os hespanhóis;
,ao Cooperativismo, runcionando ocupar o máximo das areas dispo- - em 1828, deu-se um

como secretário da C. M. T. níveis, efetivando-se, de preferên- entre tropas brasileiras do

Foram abordados, discutidos e cía nas ímedíacões dos Campos de Gustavo Brown e RS dos

aprovados diver-sos assuntos de rr.>- Sementes, para terem a assistência Julian e Coronel Latorre,

lévância de carater imelialo, ('11in dos profissionais que neles ope- Estas desalojadas;
,execução se deliberou.

,
ramo - em 1828, o General Rívet-a .------------'

Preliminarmente o senhor pre- Quanto á experimentação de- invadiu o nosso território, velo Oferta. a oHespitalsi dente historiou a visita que fez terminou-se, a aí prevaleceu o Quaraim;
ao EsLado' de Santa Catarina, a ponto de vista exarado pelo dr, A. -em 1811, na Laguna, faleceu o.de' d dconvite do Govêrno, o doutor Edg:1l' Büchele, encarregado desses traba- CapHão-mór Jerunimo Francisco e a r j a e
Maciel de Sá, Diretor da Carteira lhos, que ela se estenderia á rede Coelho (não confundir com seu Gesto que sensibilizou, sobremo-

de Crédito Agrícola e Industrial do
.

dos campos de Sementes em todas sobrinho, o notável estadista con- do, à Mesa Administrativa da I1'

Banco do 'Brasil, prendendo-se es- as var iedades aconselhav'eis ou pre- terraneo, que linha o mesmo rio- mandade do Senhor dos Passos, foi

sa viagem ao estudo' do financia- feridas pelos triticultores catar-i- me); o da exma. sra. d. Corina da Motta
. GOIAN�A, 14 (A. N.) ,- O. S.e�-·

menta da produção de trigo. Tudo ncnses. O dr. Büchele tratará a-in- -;-. em 1835, foi criada a fregue- Mafra dama de altas virtudes e v:ço Nacional de Malar-ia vai 1l11�·

Ú�va a crer que o auxílio rínanceí- da de executar uma cultura em zia de Canavieiras; grand�s predicadOS de coração, e

I
Olar. a campanha no Vale do T?-·

1'0 do Banco do Brasil servirá a campo nativo. no municípío : de �em 1847, as vilas de Laguna digna esposa do nOSSO astimado con- �a��llls, �:tando para isso, mUTIl-'

Iavoura calarinense na mesma for- Joaçasa. Para a objetivação desta e São Francisco são elevadas à ca- terràneo, sr. Alvaro Mafra, antigo 1./0 e avioes.

ma como vai beneficiar a trítieul- tarefa f'oi-Jhe posto á disposição, tegoria de cidade; membro daquela venerável insti- ----------�---.�
tura gaúcha. .

pelo dr. Afonso Veiga um tratar - em 1867, em Curuzú (Para- tuição. Renunciou a.
Em foco a questã.o de distribui- com equipamento completo. guai) morreu o bravo catarinense TráLa-se da oferta que aquela

P f· tção de sementes de trigo, com a pa- Em segilÍda, nada mais hayendo Sargento-quartel-mestre Carlos i\1, distinta dama fez, ém data de 12 re el ura
lavra o dr. Afamo Veig'a, asseve- a tratar. foi ,encerrala a Sessão. do Na::cimento Ramos, em ação de corrente, de um belíssimo Cl'l1eifixo

rou que dispõe para fornecimen- combate; trabalhado em prata de lei, e com

to e rev·cnda de 7,270 sacos de se-

H
-' em 1866, o General Osório inúmeras incrustações de pedra':

mentes. Da mesma forma o sr. Homenagem no os.. dirigiu ao '1° Corpo do Exercito preciosas, constituindo, porisso, um
Germano Faria informa que as Brasileiro, acam.pado junto ao objeto de finissimo lavor artístico,
dotações orçamentárias da sua re- Ditai de Caridade .

Pa'sso da Pátria, a seguinte pro- que magnífica impressão cama a

partição lhe liastam para adquirir Cumprindo preito de imorredoi- clamação: - "Soldados. É faci! a quantos o admiram. Foi presentea
(\00 saCOE de sementes seleciona-

l'a gratidão, a Mesa Administrativa missãõ de comandar homens livres: do áquela instituição para ser fi

das. Estabeleceu-se mais ainda, com da Irmandade do Senhor dos Passos. basta mOEtrar-lhes o caminho.- do xado numa das paredes da Capela
respeito, a este assunto, que o Fo-

.em .sel,a ultima '�essão, resolveu, por elever! O nosso caminho está all em do Senhor dos Passos, deseJo ê:te

menLo se enca,rregaria da di.sU'ibui- unan)midade, dar a uma das salas frente!" manifesLado pela g'enerosa doadora,
ção, enquanto que o S'e-rviço de de operações do Hospital de Cari-

- em 1828, nesta eidade, então que cumpre, assim, pedido que fi

Expansão do Trigo tratará dos a�- elade, o Dome do saudoso irmão' Desterro, nasceu Manoel de Almt'i- zera sua sau�osa e extremosa ge

suntos relacionados com as cultu- bemfeitor e antigo medico diretor da da' Gama Lobo d'Eça, que foi nitora, d. Maria Angélica da Nati

ras fiscalizada.s. .sugeI'iu-se e 1'0- dr, Bulção Viana. Resolveu mais fuzilado ,em '25- IV-1895, na For- vidade Motta, momentos antes dt'

ram' aprovados dois �eleg1'amas di:- que, a uma das saIaE do Hospital taJ.eza de Anhatomirim, no posto de falecer,' a ·essa su.à última filha.

l'igidos ao's orgãos superiores do fôss.e dado o nome do ilustre ir- Marechal e com o titulo de Barão Foram portadores da preciosa
l\fjnisLêrio da Agricultura, no sen- mão, dr. Augusto de Paula, atu::\) de Batovi; relíquia de família, o sr. Alvaro

ti?o de ser,em r�f?r5ados os crê-I diretor daquele modelar estabele- - em 1879, foi inaugurada €m
I

Mafra, a exma viúva d. Elledina

dItos para a aqmslçao, no cO;:l'en- cimento. Joinvile, a estação �el'egraüca; Veiga Formiga e sua gentil filha,
te ano, de grãos selecionados, pa- - em 1922, reassumiu a pas�a
]'a o plantio. da guerra) o Dr. João Pandiá Calo-

Perguntando o sr. presiden(,e a As leis sôbre as res- geras;

maneira como se faria a diõtribui-

Cão de sementes, o sr. Chef.e da pDDSabilidades
;e;l�ã: �oa.s������Od�t:��::,a�n���� de govêrno 'Responderão ii carta D·· ",

, .

110' qt{e pretende eX1ecutar. As quo- RIO" 14 (A. N.) - Será entregue dn Presl.dente
r. A. Santaella

tas,' por município são as seguin· hoje a uma, das sub-comissões "
te�: Jaraguá do Sul - 20 sacos; I C

. -

d L' C I REASSUMIU A CLÍNICAoa o�mssao as elE omp emen- RIO, 14 (A. N.) - Telegrama
Canoinhas.- 500; Timbó - 20; tar,es o projeto regulandO' os cri- de São Panlo informa que os lide
São Joaquim - 200; Lages - 300; mes de responsabilidade' do Presi- r·es 'da oposição na Assembléia es�
Curitibanos - 300; Mafra - 300; dente da República e dos governa- tão reunindo elementos <para, in
Porto União - 300; Caçador dores dos Eõtados estabelecendo clusive as provas de ligação do Sl'.

1.000; Joaçaba - 1.000; Campos que estes poderão ser julgados pOl' Ademar de Barros com OE comu
Novos - 1.000; Concórdia - 500; um Tribunal jurídico', mixto, com- nistas, fazer nova �omunicação ao
Xapecó - 500; Itaiópolis - 300; posto de deputados e desembargado- Presidente da República, a título
Campo AJ.egre � 250; Videira 700; res, ou ?implesmente de deputa- d·, resposta à carta ·de sua exce-
Araranguá - 100; Tubarão .- 50; dOE. lencia.

I

Expulso do Brasil
RIO, H (A, N.) - O Presidente

da República assinou um de
creto de expulsão contra Salomão
Suretz o' qual Iazl a parte da Em-.
baixada da Russia e que ficou DI)

Brasil para cumprir audaciosa.
missão. Descoberto pela poltcia;
fugiu indo para Montevidéo, onde'
se encontra..

choque
gener-al
general
sendo

Combate àmalária

Ttil!n. uruguaio
SANTOS, 1 '! (A. N.) - O Uru

guai está enviando_ tr ign para o

Brasil, o que vem suprindo parte
da suspensão dos embarques ar

gcntínos. Chegaram agora 2·500

toneladas, sendo esperadas outras

'2.400 toneladas brevemen1.e.

Movimentam-se es,
funcionários doas
autarqDi�s
RIO, 14 (A. N.) - Os servidores.'

das autarquias prebendem realizar'
um movimento em todo o pais, no'

sentido de serem incluidos no

reajustamento do funcionalismo
federal.
._--_._-----------

André Nü;o Tai.l:aseo

CURITIBA, 14 (A. N.) - 0" sr;,:·

Elpidio Monteiro Espinola' acab'll
de renunciar O cargo de P.'refeitO'
do municipio de São José dos Pi

nhais, próximo a esta capital 6'

um dos maiores do EEtado" deven

do realizar-se nova el:ilíi;.ão par$.
o cargo.

Câmara Municipal
de São Luís

S. LUIZ, 14 (A. N.) - A Câma
ra Municipal realizou a sua últi
ma sessão ol;dinária do atual pe
ríodo adminis,trativ'�, devendO'
r,eunir-s,e em ses;Jão eEpecial de en

cerramento dos trabalhos, hoje.

senhcn'lnha Diva Formiga, da nos

sa sociedade, que 'no Co.nsistório
daquela Irmandade receberam 00

agradecimentos dos membros da
M,esa Administrativa.

M�R6�BID4 LOPES
OE 4LMEID�
VITORIA, 14 (A. N) - Regres

sou ao Rio de Janeiro a poetisa
Margarida Lopes de Almeida, tend!»,
comparecido ao seu embarque ai

,espÔHa do sr. Gove'rnador do Esta
do e numerosos intelectuais capi-'
xabas.

GUILHERME TAL

FRECHANDO • ••
Exausto de bisar acusações ,tantas vezes feitas quantas

desfeitas, contra.õ sr. Nerêu Ramos, o Diário, na semana últi
ma, teve a virtude de inovar o ataque. De começo, pois, os nos

sos cumprimentos pela fuga aos chavões desmOTalizados e pelo.
louvável esfôrço de originalidade. Cansado d'outros esboços.
O órgão udenista afirmou que o sr. Nerêu transferira um Juiz
.de Direito de terceira para segunda entrância e que êsse seu

ato fôra anulado pelo judiciário. A data da lei de entrâncias e

o conhecim�nto dos atos do !!minente ex-interventor levaram-'
nos a duvidar da veracidade do fato. Demos a palavra ao Diário

para falar' sôbre o caso, esclarecendo-o. Pedimos o nome do

magistrado remo�ido e o número, com a r�spectiva data, d()

ato da remoção. Já lá vão alguns dias, e o jornal acusador,
como no poema de Guerra Junqueiro, continúa mudo e só, na

rocha de granito! OSerá que o confessionário do padre, depois
que êle o recusou, foi levado para a redação do silencioso co

le'ga ?

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS Cl·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELOnO.
TÔNico' CAPltA�
POR EXCE�ÊN('A

f ,-l
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