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Não seriamos dos que estra-
* * nhassem que, ontem, por

ocasião e por motivá da solenidade

da reabertura dos trabalhos Iegis
lativos, a bancada mínorísta da

Assembléia, incorporada à maioria,

haja visitado o sr. Governador

Aderbal Ramos da Silva, no Palá

cio do Govêrno. O, fato somente

não seria natural e justificável pa
ra quem não se houvesse, ainda,
compenetrado de que a autoridade

governamental, de que é investido

o Chefe do Executivo, não póde
ser exposta ao jôgo -das oposições
partidárias, mesmo que estas, como

infelizmente é mister reconhecer,
tenha perdido, entre nós, não

raro, o discerniment.o dos limites
. até os quais podem chegar, nos seus

termos e nos seus objetivos, as crí

ticas ao Govêrno.
E porque não a estranhemos, an

tes a consignemos como elementar

preceito de ética parlamentar,. é

<rue pensamos que a atitude de on

tem dos srs. deputados' udenistas,
que se uniram aos das demais ban

cadas na visita ao Goyernador, os

rehabilita da falta em que incorre

ram,' na memorável data da

promulgação da Carta Constitu

cional' do Estado. Tendo-os convi

dado o sr. Pr�sideníe da, Asseni."
bléia a irem, todos, Gregos e'Troia

nos, ao Palácio para a entrega de

um exemplar' da Constituição ao S. Exe . quando Ji� a /!.'Íensagem
Chefe do Executivo, os srs, re- Senhor Presidente da Assembléia Legislativa;
presentantes da U, D. N., num mo- Senhores Deputados:
mento em que lhes teria faltado a Ao apresentar, em pessoa, a VV. EE., esta Mensagem, aliás a pri-
reflexão, ontem ativa, não compa- meira com que, de viva voz, me dirijo á 'Asse!1'ibléia Legislativa em

,

receram à Casa do Govêrno. ordem a lhe dar conta dos negócios púhlicos e indicar medidas neces-

Esta circunstância de então não sá rias aos interêsses do Estado, devo fazer praça, antes de tudo; .da
nos escapou ao registo que ?zemos I' satisfação com que me dcs.obrigo do precei�o constitucional, que me

a tempo e em termos que nao per- outorga a honrosa oportunidade de vir aqui falar a Vossas Excelên

rnitissem àquela deselegância pas- .cias, Mensagens outras são enviadas, o mais das vezes, a título de 'sau
sal' em julgado na opinião públi- dação. Esta, porém, não se remete. Vem o seu autor trazê-la, êle pró
ca. prio portador e autor em tais circunstâncias, para se colocar em mais

Já agora, porém, se repõem nas íntimo contacto com os nobres representantes do Legislativo estadual,
linhas da bôa conduta parlamentar no que toca aos interêsses cardeais do Estado.

os srs. deputados . da U. D. N., Estou certo de que se me há de deparar, aqui, uma acolhida em

cuja orientação, desta vez, autoriza que primem a inteligência e o discernimento, criticos embora, mas,
melhor e mais lisonjeiro juizo pú- sem dúvida, desprezativos dos preconceitos negativistas à outrance; e,
blico. Convém, pois, anotá-lo,

tantd1 efetiVamente,.
armados do imprescindível espírito de cooperação' com

mais que, sôbre indicar maior ex- a aelministração pública de Santa Catarina.
'

pertência democrática, equivale a A paz, que os povos colimam e para' cuja consecução os Chefes
auspicioso compromisso de mais de Estado armam e desarmam conferências internacionais, - é, pa
estreita cooperação, nos trabalhos rece-me - o escopo .maior da humanidade em pêso, nesta hora, du

legislativos, com ó Poder Executivo, rante a qual, a desconfiança, a dúvida e as segundas intenções têm
e mediante a qual seja colimada, sabotado osJtmais nobres ideais.

'

verídicamente, por todos os man- No Brasil, S. Excia. o Sr. General Presidente da República, com o

datários da vo�tade popular catari- auxílio dos Partidos, traçou uma alta orientação de harmonia, pela
nense a soluça0 dos problemas de convergência e paralelismo de esforços nos vários quadrantes da opi
interêsse geral. Sem entraves pro- nião visando as finalidades patrióticas da .unidade nacional com a

positados e sem má-vontade, e sim mil'; feita na indestrutibilidade democrática, cujo centro de 'ctravita-
com um máximo de espírito públi. ção é a Presidência da República.

-
-

'"

co é que, esperamos, decorram os Não teria sido o facciosismo partidá;.:o aquêle que promovess�
trabalhos do Legislativo, na sessão uma pacificação geral da p�litica brasileira. Essa desejaria- uniâo de
ontem instalada. Tanto nos solicita

supremos propósitos patrióticos, girando no eixo de um ideal comum,
a. crer o gesto de ontem da oposição, poderá verificar-se, não obstante, sem o sacrifício da integridade 'e
que, cumprimentando o Governa- independência dos partidos políticos. Porque êstes, de fato, não exis
dor, inspira ao povo mais justifica- tem apenas para dar o espetáculo das rinhas parlam�ntares ou das
da confiança no regime em que, pugnas e dígladiações jornalisticas. A sua m�ssão, consignada em pro

,�'sem o s�er�fício da in�egridad:.e grama, consiste, afinal, em congregar valores individuais que sirvam

ll1d�pendencI� dos _parh�os poht�- ao bem comum, ntnn elevado plano de trabalho, civilização e cultura.
cos - na expressa0 polIda e lapI- Critic:)r, de há muito, não é sinônimo de .maldizer. E poderia dar-se
dar do s�. governador. Ade��al Ra- lhe uma equivalência, sensata, nas acepções de esclarecer, demonstrar,
m�� d�_

SIlva - podera Vel'lfIc.a�-se I
iluminar e oferecer soluções.

.

a, �l�I.ao de. supr�mos ?ro�oslÍos A política nacional, através da evolução histórica, há de limap as

patl'lohcos, gIrando no eIXO de um o

ideal comum". tico, à pressão de fôrças dissolvên. preensão espiritual, em tôrno das
Resta-nos acentuar que, neste tes que tentam insinuar-se nas nos- qausas que contribuam para promo

momento, sobretudo, ,em que o re- nas instituições, serão oportunos e �er o bem-estar do povo e estabe

gime representativo é chamado a dignos de louvor todos os testemu- lecer o equilíbrio politico e so

;resis'tir, no séu vitalismo democrá- nhos de' mais alta e nobre com- cial no. país.

o preâmbulo, da mensa
gem governamental

.
'

"' ___])

Ex'plosão num depósito' do Exército
Dezesseis pai6s atingidos. As autoridades acreditam

numa ação de sabotagem.

RIO, 16 (A. N.) - Entre os .f'e
r-idos na 'expl-osão de Deodoro e!:

RIO, 16 (A. N.) '- 00" mpdictls,! tão o capitão José Souto Mura e o

enferrnei ros, padinle iros e demais primeiro Tenente Max G.aier ..

RIO, 16 (A. N.) - Dezesseis
paios abarrotados ele explosivos e

combustíveis foram atingidos por
uma explosão consequente in
côudio, ver-ificado, ontem, em Deo
doru. Apenas dois paiós ficaram li
vres. Esses [ustamente continham
munição para peças 305 e se f'õs
sem atingidos a'> catástrofe seria
muito maior.

RTO, 16 (A. N.) - A explosão
ein Deodoro fez ruir o telhado do
uma Fábrica de tecidos. Deodoro
ocupa cêrca de 2000 operár ios,
tendo s.ido feridos Iigeirumente !JS
trabalhadores, os quais foram
transportados em automóveis, ca

minhões e ônibus para o hospital
Carlos Chagas.
Somente um trabalhador, de no

me Amaro Peçanha, soí'reu f'cri
mentes- graves, sendo atingido pe
las pernas.

'

IUO, 16 (A. N.) - �ofreram da
nos em consequência da explosão
os quartéis da Moto-mecanização
do Regtme.nto-Escola de Artilharia
o Regimento-Escola Infantaria (' o

nucleo de paraquedistas. Neste úl
limo uma granada 105 matou um

soldado e um tenente.
.

RIO, 16 (A. N.) - As autor-ida
des exército, agindo 'em colabora
ção com a polícia civil, realisaram
hoje numerosas prisões de de
mentas comunistas, pois -as auto
ridades atribuem que a ocorrência
de ontem à tarde no depósito de
material bélico de Deodoro tenha
sido provocada por sabotadores.
Levou as autoridades a tal conclu
são a sucessão das explosões {cm

d.epar�·amentos de material hélíco
do Exército.

soldados da Formação Sanitária
Divisionária aquartelada nas pró
ximidades dos paiós, em Deodoro'
tiveram grande trabalho, transpor
tando feridos e prestando socor

ros.

RIO, 16 (A. N.) - Os bombeiros:
cavavam valas profundas, lla';'a,
evitar a' propagação das chama" a

outros depósitos, permanecendo,
ainda' na manhã de hoje no local
do trabalho o rescaldo. Foram ex

tintos pequenos focos que resurgcm
de vez em quando. Os bombeiros,
ontem, durante os trabalhos de ex-:

Unção, molharam o solo para eví
tar que as chamas propagassem a

ou Iras dependências,

RIO, 16 (A. N.) - Sobre a catás
trof'e de Deodoro, sabe-se o núme-
1'0 'exato de feridos, que é de CRU"

lo e trinta e um, calculando-se
trinta mortos. Foram destruidos
16, armazerrs. As autoridades mili
tares insistem em suspeitar de que
se trata de um caso de sabotagem,
A polícia está realizando, nêste
momento, diligências ligadas à ca

tástrofe. Alguns feridos, que se en

contram no Hospital Carlos Chagas"
foram removidos parra a enrerma
ria Felinto Müller, por serem COIl

siderados suspeitos.

RIO, 16 (A. N.) - Segundo in
forma um jornal, as granadas 75 e

105 que estavam no depósito que
explodiu eram' de fabricação ale
mã, trazidas pela Fôrça Expedicio
nária Brasileira, como prêsa �1e
guerra e recondicionadas, servindo
para treinamento.

,Ainda esp:�rada
em São

s. PAULO, 1G (A. N.) - Estiveram' em demorada, conferência os
líderes da oposição, 'que redigiram um manifesto ao povo' explicando 0&
motivos pOJL que pediram a intervenção j',ederal para São Paulo. Fa
lando à. imprensa, 'um prócer político manifestou sua esperança na:'
solução pleitearia pela Assembléia, para, o Caso pal1lista. Adiantou
que nas ultimas hor-as se apresentaram indícios de' que o Minístro da,
Justiça opinará pela intervenção no Estado,

ü Iarerveaeão
...

Paulo

Os recursos da U. D. N.
catarínense

O colendo Tribunal Superior Eleitoral, em sua sessão de 1'2 do
corrente, desconheceu do recur-so interposto pela U. D. N·, 'secção des
te Estado, do- ato que diplomou o sr- Arno Meyer prefeito do muníci
pio de Bom Retiro.

Em sua sessão de ante-ontem, aquele Tribunal negou provi-
mento aos recursos interpostos ainda pela U.· D. N. contra a validade
da votação das 22a, 2ola, 2'5a, ,26a, e 27a secções eleitorais, de Jaragué
do Sul.

'

suas arestas e decotar os seus abusos por um trabalho obstinado. de

pregação cívica e fé na constância do amor à terra e à gente brasi
leiras. Na crítica mais rude e no debate mais violento, há de subsistir'

-

sempre, segundo os ditames da moral, uma forte dose de justiça equi
librada que lhes dê valor e cré�ito perante o consenso popular, que &
a instância final no' julgamento dos homens públicos. Srs. Deputados:
Se a vigilância dos Governos e das oposições se detivesse, desarmada
por escrúpulos cartagineses diante do manto intangível da deusa Tanit, ..
em que se transformaria, ao cabo, o liberalismo fanático e suicida, -

já estaria florescendo o Comunismo no ambiente que a Grande Gúerra:1 .

lhe 'propiciou como caldo de cultura, favorável à microbiologia polí
tica. Não fôssem as medidas de restrição, judiciárias e legislativas, que,.
no cenário federal, foram a sal:vaguarda do regimen, êste fatalmente'

pereceria à míngua .de remédio heróico, a saber, o cancelamento do,
registo de um partido anti-nacional, a 'cassação dos mandatos de seus

representantes e a consequente ilegalidade dalt atividades comunista:;'
no país.

Senhor Presidente e Senhores Deputados: Repito que tenho, ago
ra, nesta tribuna, uma. rara e solene oportunidade de falar a VV. Ex
celências. Não resisti à obrigação de lhes relatar o meu trabalho de'
governante, vazafldo-o. numa mensagem que entrego ao exame escla;...
recIdo da Assembléia Legislativa.

Rejubilo-me em tratar de perto os legisladore� catarinenses, tãO'

dignos da reverênci�. que se lhes tributa. Por mim, exprimo a VV. Ex
ce1ências, ainda, os' meus votos pela eficiência da sessão legislativa'
que ora se inicia, e do fluir de cujos debates espero saiam as leis mais
sábias e mais úteis à comunhão barriga-verde .

/
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Informaçoés
civi-s e militares.

da

11te i s'Chamado eo� Cafete
--------------------------- RIS, (A. N.) "- Foi chamado

com urgênsia ao Cátete o diretor

do DA&P para conferenciar com o

Presidente Dutra sôbre o aumento

de vencimentos dos funcionários

QUINTA-FEIRA
Auto-Víação Catarínense

Alegre - 6 horas,
Auto-Viação Catartnense

- 5 horas.
Auto-vração Cata.rinense

- li horas.

Santo An- Auto-Viação Catarinense - Tubarão
- 6 horas,
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso Sáo' Cristovllo - Laguna -

7 horas.
Empresa Glória - Laguna - 6 1/2

Catarinen- .e 7 1/2 boras.
, Expresso Brusquense - Brusque -

16 ho�as.Rauliveira Au -viacao Itaja! - ltajaf + 15 no-
��

,

- Rua Trajano; Rápido Sul Brasileiro - JoinvUe - b

18 5, e 14 horas.
domingo - Farmácia Rauliveira Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - ás

_ Rua Trajano; - 6 boras.

21 quarta-feira (feriado) - Farmá- SEXTA-FEIRA
Rodovlárla Sul Bra.si1 - Pôrto Alegre

da Santo Agostinho - Rua Conse- - 3 horas.

lheiro Mafra·, Auto-Viação CatarInense
.

- 5 húras,
24 sábado - Farmácia Esperança Auto-Viação Catarlnense - JoinvUe

- 6 horás,
- Rua Conselheiro Mafra; Auto-Viação Ca,t�rInense _ LalnlDa
25- domingo - Farmácia Esperança - 6,30 boras.

Expresso São Cristovão - Laguna :....
- Rua Conselheiro Mafra. 7 horas,

Auto-Viação Itaja! - ltajal - 15 ho-

Borario das empre
sas rodoviarias

o ESTADO
...... Ofid_ l rua 1'"

PiIIIII ...
DlHto.: RUBENS A. RAMOS
r�o • Dlr.-Gereatt

SIDNEI NOCETI
Dlretw, 4. Retla�";
GUSTAVO NEVES
ChIe ti. P....lIl.�..:

I'ILlNCISCO LAM.UQIJlI
Cltef. ele "'t,real.:

.�QrJM CABRAl· DA BlL'YI
Raoresentan&e: .

A. S. LARA
.......dor Dant.a. 41 - ..

. .ndar
�.. ' 11-1t24 - Rio tlê I....'.

RAUL CASAMAYOR
...... .!r.U,. fie OUvelr.. 11 _

II� .n4.r
..& 2-t1l71 - 8io P....

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Oístóvão - Laguna

7 horas,
16 horas.
Auto-Viação Haja! - lta.1af - 15 ho.
Expresso Brusquensa - Brusque _

raso

Expresso Brusquenss - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarmense - JolllvUe

- 6 horas.
Auto-VIação CatarInense - CUI'ltfba

- 5 horas.
_

Rodoviária Sul-Braaíl - Porto Alegre
- 3 horas.
Rapido Sul-Brasüeíro - Joinvlle -

I ás 5 e 14 horas.
TIDRÇA-FELRA

Auto-Viaçao Catarinense - Pôrto Ale.,
gre '-- fi horas.
Auto-Viaçálo Catarmensa - Curitiba

- 5 horas
Auto-Vlaçlio Catarinense

- 6 horas,

Auto-Víaçâo Catarmense - Tubarão
- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas,
Empresa Glória - Laguna - 7'$

e 6'h horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas .

_A .. .to-Víação ltajaf - ltajal - 15 no
'\ raso

Rápido Sul Brasileiro - JD!nvlle - às
5 e 14 horas .

.

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catarinense - CUritiba

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense - -Jolnvlle

- 6 horas.

Auto-Viação CatarInense - Laguna
- 6,30 horas.
Rápiáo Sul Brasüeíro - Joinvlle - às

5 e 14 horas.
Expresso São CrIstOV80 - Laguna -

7 boras.
Expresso Brusquense - Brusque -

J6 horas.
Auto-Viação Itajal - Itajaf - 15 ho

ras,

Expresso BrusQuense
- 16,30 heras.
Rodoviária Sul BrasIl - Pôrto Alegre

- 3 horas.

Jolnvile

Novll Trento

o exame

denúncia
, RW,: (A. N.) - Já foi inicia

do pelo Ministro da Justiça o exa

me detido da documentação ofere

cida contra o governador Adernar

de Barros. O exame dessa docu

mentação é o mais variado, inclúin
do talões de Bancos e discos com diS-1cursos. pronunciados na sala de café

da Assembléia e fotocopia de

Pl'O,-1cesses ,de pagamentos com autorí- Montagens de PNEUS em 5 minutos
zação do Governador e com infra- I Rua Francisco Tolentino 12 - B _, FLORIANOPOLIS
ção do orçamento e do Código de , 01
Contabilidade.

A prOdução agrícola
de Minas
BELO HORIZONTE, (A. N_)

- As autoridades estaduais infor

maram que a produção agrícola de

Minas está aumentando de modo

verdadeir-amente espetacular, em

relação aos anos anteriores, espe
rando-se assim grandes colheitas

de numerosos produtos.

Irmandade
Passos e

do Senhor Jesús d
Hospital de Caridade
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POrto

Curttiba

JoinvUe
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Ainda se espera a
intervenção em
São Paulo
RIO, ,- (A. N.) - Certos círcu

los políticos afirmam que não de

sapareceu de todo a possibilidade
de intervenção em São Paulo, em
bora em escala mais remota,

Ao mesmó tempo, admite-se a

possibilidade de entendimento en

tre o governador Pa:l{lista e o PSD,
antes de qualquer nova investida

no sentido da intervenção, haverá
tentativa dá co"ciliação.
Essa informação era corrente

em algumas rodas da Câmara. A

propósito, dizia-se que\ ála, do PSD

paulista, dirigi,da pelo sr. Noveli
,Júnior .estaria diposta a um ,enten
dimento com o governador na base
de ,acôl�do eserito em que seriam
esLabelecida,s ,condições de colabo-

raso

Ex'presso Brusquense
16 horas.
Rápidú Sul BrasIleiro - JoinvUe -

às 5 e 14 horas.
ISÁBADO
Catarinense - CUritiba

Brusque - ração reciproca.
Com isso cessará a agitação pau

lista.

De ordem do Irmão Provedor convido os Irmãos e Irmãs em at
80 no pagamento das anuidades o obséquio de procurarem, para os
vides fins, o Irmão Tesoureíeo afim de não perderem as vantagen
flue têm direito quando em dia com seus compromissos
Irmandade e Hospital.

Florianópolís, 13 de abril de 1948.
Luiz S. B. da Trirn.dade - Secretário.

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

Vulcanizadora Leonelti
MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MODERNO
ATELIER

MAQUlNARIO
Perfeição e garantia em: Pneus. Camaras, Sapatos,

Galochas, Cintas de Senhoras etc ...

Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachado 1

-o--

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativ
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse E
or ítorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério d
Justiça o que necessar ío for á sua concessão, bem como, de resístr
de diploma, divórcio ,e novo casamento, certidão de nascimento e d
casamento de qualquer parte do Paíz,

Curitiba

Auto-Vlaçao
- 5 horas.
Rápido Sul Brasilellro - Joinvile -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense
- 7 boras.
Auto-Viaçl1o Vatarlnense

- 6 boras,
Expresso São Cristovão - Laguna

7 boras,
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas.
Auto-Viaçllo Itajal - ltaja! - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova TreIllto
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - E! 1/2

e 7 1/2 hOTas,

Joinvlle,

Tubarão

Viação aéreaHr��a
SEGUNDA-FEIRA

VarIg_ - 10,40 horas - Nane.
CrU2lelrO do Sul - Norte - 13,55 horas_

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

,

TERÇA-FEIRA
Varig ;- 12,3() horas - Sul
Cruzeiro do Sul - 12.00 horas

Norte.
QUARTA.::FIDIRA

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

Norte.
Varig - 11,40 boras - 'Norte_

QUINTA-FEIRA
P9nair - 9,40 horas - Norte.
Panair � 12,47 boras - Sul.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 1{i,30 horas - Sul
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 horas.

SEXTA"FElRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
eruzelTo do Sul - 7,20 hs. - NOl'1.e.
Panatr _;, 13,m horas - SUJI.

SÁBA.[)()
Varig - 12.30 boras - SuL

•

I:lOMlNOO
Cruzeiro do Sul - Norte - 1355 horas
Panair - 9,40 horas - Nort�.

•

PanaH' - 12,47 boras - Sui.
CruHJro do 8W - 11.00 b& - lta.I.

PANAIR DO BRASIL S./A.
Novo horário

A PARTIR DE 113/948
28_ FEIRA

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

48• FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47. _

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

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

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

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de -Nogueira
Medicação auxiliCl' no tratamento

da .ífUã

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

I ALVARO MILLElv
SILVEIR-4.
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
SILVA

'::ONTADOR
CaUIClI Civell e Comerciaitl.
Contratai. Diltrato.. etc.'
Serviço. de Contabilidade

em geral.
Caixa .

POltal. 105 .

Florian,6poli. - 'S. Catarina

DA

DATI LO,GRA FIA
Correspondenda
Comercial

METODO:

Moderno e Eficiente

farmacias de plantãn
3 sábado - Farmácia Santo Antô-
nio _ Rua João Pinto;
4 domingo - Farmácia
tônio - Rua João Pinto;
Hl sábado _! Farmácia Catarimeue
- Rua Trajano;
11 domingo - Farmácia
se - Rua Trajano;
17 sábado - Farmácia

o serviço noturno será ,efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", usará a mesma
bandeira.
..................................

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese·

Jem via.iar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne
cessários executando 1'acil tarefa
que bem �x,ecutada lhes p'roporeio
Dará ainda algum saldo em di.
nheiro.
Infor-lllaçõEis 'à !'ua ViS'Conde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
U ás 17. ,

I Dr. CLARNO G.
GALL'ETTI

ADVOGADO
Crime. cível

Coaatituiçéio d. Soc4edad..
NATURALIZAÇÕES

TltulOlt DeolClrat6riol
ElIOJ'lt. - PI'GÇCI 15 d. No•• 23.

10. aradar.
R••ld. - R�a Tirad.nte. 47. f'FO'NE •• 1468

.

DA

-,
.

TINTURARIA'
Só a "CRPZEIRO"

dentes, 44
Tira-

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzl

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Relojoaria Progresso,

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

OOMERClANTB: B' um u.
:n'O à Biblioteca do Oem:ro �ca
timioo XI de Fneretro. Coa.
tribuiráa, .IlIaJm, Pel"& • forma.

I cio coltora! do. ea�
I de amanhA I

I ("Campanha ,pró-Mwo"!! ..
t Co i.. XI d. l"�). j _�_

•

de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e "qgue
8ómente quando receber .

..-.............�.,-

N. 6 Cr$ 200.00 I N. 16 Cr$ 80.00
De.pertador fabricado na Itelia Relogio SUillO liltema Relkopi;
Qualidade de primeira -- na. modelo reliltente para qualquer-
cores cinza verde, azul e I \ lIerviço ,

'niquelado. 2 modelol limples e, o q�e ilu-

I mina à noite

Altura 12 l/a cm. Caixà de niquei
Nonol reI6gi"••ao acompClDhado. dOI relpectivo. certificado.

de ga.antia.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba·· PrClça Tiradentel. 260·· I?a.and

\

COMPANHIA ·AtlAN� DA lAIA-
....... 117. � 1tUe: lAIA
mCBnlO..........0.01

Cifrai do Ba18Dto d. 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Re8ponlebilidarte.
Recete
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606,30
5.978�401 ;755.97

67.053.'45,30
142.176.603,80

•

•

SiDiltrol pagol no_ 61timol 10 aoo.

RelpoD.al. '!idade.
98.687.816,30

• :16.736.401.3)6,20

Diretorel'
Dr:_-,Pamphilo (t'Utra Freire de C8rv�lho., Dr: Francl'co
de S6,,�nili�iMa'lorr., � Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOl6 'fAbreu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A solene instalação da Assembléia Amaíerexcursãel
( l

-

-

sa Animal.
I

ri)', Altami+rn Dia", Conclusãoone usao
promotor, .lr. C' ,,' cc (''')1' les de de de expôr as finalidades de sua

de",emlni'p"Cidores Medeiros Frlb», Oliveira, dil'plllf ", il'f)�I'La' .rn to excursão.
Edgar .uena, Luna Frpü'e, He�- das ML1nicipaliITaJI·�,. (li'. Ju�', 'Do�� A PALAVRA DE PAULO VALENTEriq. ue da Silva Fontes, N.elson GIl:- baid consultor- JUl'ldICO, prof'. Luiz .

.
'

ld S h f Discorrendo sôhre os motivos. quemarães Hercílio Medeiros, c (J�- Trindade Ewal o ,c ae er, ma-
Deflue na data de hoje o aniversário mundo \Vanderley da Nóbrega, rL'. ,ior Asterbide Aran��s� dr. Mario .no- os levaram ao empreendimento o'natalicio da exma. sra. (1. Licaste Ma· 'I'o lent ino de Carvalho, Pref .. ito cha, membro elo Ir�bunal EI�It.,)- jovem Paulo Valente, esclareceu-chado, digna espôsa elo nosso distinto I t> '1 I d Mi lto Leite da Cos I dr Jose' BOI·'II diretor de I'er-

3
c a uapr a, r. II n I"

.

,�- ra, 1. -..' '. . ,.:' I que' iniciaram a sua excursão emconterrâneo sr. Osvaldo Machado, escla- ta, Pi-ocurador Geral do Estado. ras, prof. FlavlO Ferrari, d ii etor
.recido vereador eleito pelo P. S. D., e dr. Vital' Lima, 8ub,·P�'0.cm'aduJ', do Senac Roberto Mnritz, 8Llb.di- de fevereir-o do corrente ano e quedínâmíco comerciante no alto comércio drs. Alves Pedrosa C Arno HOê3- I'C(O[' da' Instrução, dr. Alf'rerlo a mesma tem a finalidade de fazerlocal.

ch el, Jutzes de dir-eito, dr. Ivo Sil- Born, promotor, dr. Alu:'eida :no- a propaganda das estradas pari-ame-A distinta nataliciante, que pelos do-
ve ira, prefeito da Palhoça, dr. AÍJ�- mes, Sub-diretol' da �el1lte\lC1Hrla, ricanas destinada a manter o in-tES ele afabilielaele e distinçâo, conta em lardo Gomes, Procurador da Repú- Antônio Luz, agr-nte fiscal Jecl'>1'«I,

A

c

'. •.a nossa sociedade com as melhores rela- bl ica, Batista Pereira, prcsidente Raul Wendhausen, João de Assis, tercârnbio entre os povos da Ame
,.çóes de amizade, pelas inúmeras maní- da Câmara Municipal, dr. Clnruo André Wendhausen, tesoureiro rla rica Latina .

. festações de· carinho de que hoje será Ga letti, membro do Trihuna l B:lei- A lf'ândega, Afonso Assis, di'. N ico-
_ Saimos de Pernambuco, _ de-alvo, poderá aírida uma vez, aferir ela toial, major Manoel de Souza, Ncw- lau de Oliveira, promotor, e. nunie- clarou Paulo Valente.i-c- eom a ban-,j�s�m:s:a:OmC:�'i�:���Ç�r;s. q��s

éa�is��iall1os ;�� (�afj��'�aeE���ÔJ�����edel�:Ji'lri��: ���:snâ�t��f ;�l��í\l�ia�e�'e�)L�Jl����':� deira daquele Estado lacrada em

Ir: os, presidente do P. ,S, D" dr. apanhar, meu automóvel, em homenagem ao
Benoni . Ribas, diretor do Departa- ABERTA A SESSAO povo do Leão elo Norte, que muitoFazem anos hoje: mento de Saúde, dr. Domingos Ás 15 horas, o deputado JOS(\ Boa-

admira, hem como a bandeira do,Os srs. prof. José Gonçalves; Arí Os- 'I'i-indarie dir-etor de Obras Púhli- baid abriu a sessão, estando à Me-
val�o Machado; d._ Mil11� B.OSC? �alliani,

I u'.a�,
.

dr. Haroldo Pederneiras. díre- Si! os secretários deputados C ido Brasil, que apresenta nosso parti-
-esposa do sr. Jose Galham, técnico ele- te,' de Estradas de, Rodagem, dr. Ríbas e Alfrec.!o Campos, ln f'ormnu cular e elevado espírito patrióticotrtctsta, residente em Itajaí; Alies Gualherto diretor da E. T, à Casa que se achavam p],'('sPIÍ f ·�f da" iniciativa. Nessa excursão per-As meninas Romilda Brisighelli, filha 'T()l'e�a Cristina' dr. Teles de A 1- todos os 51'S. deputados e mandou

correremos' 19 países e centenas de·cão saueloso acadêml,'c,o U.baldo Br.is.ighell.i I rne ida, Deleg'ad� F'isoal, prof. C.,;Q- proceder a leitura da ala, qu..e _.pm b k
�

d Z L b B I II
t f cidades, desde Refice até Fair an s,

,e sua esposa . izr 1S oa risig re 1, "rnentinn Brito, Inspetor da, Alf'âu- �jscussão não merecel: re I icues.-4 aplicada aluna elo Instítuto Coração de Cltg'p (;a1'los Conceição, dir-etor de Em segu ida o '81'. Presldcn.te n?- no Alaska .

. ':i(esús; Mânia Caleleira de Andrada, dtle- Itf'l"",", dr. Homero Mirahda, dire- meou os srs. deputados Heí lor 1,1- Assim visitaremos o Uruguai, Ar-: Agente nesta Cidade:
· ta filhinha do casal Fernandino e Lídia tal' da Colônia Sta. Teresa, OI'. berato, Artur Müller' e Dib Mussi gentina, Paraguai,. Chile, Bolívia, B, SOUZAMendonça Caldeira de Andrada, resí- Raul Calda's, Inspetor da Deleg'acb para trazerem até à M�sa os �]'s.

Perú, Equador, Colômbia, Venezue- Caixa Postal, 326· dentes em Curitiba.

I do Trabalho, dr. Sales dos Rpi;;, des. Müller Sales, pl'eoEld,ente ,ja
presidente da Justiça do Trabalho, eOTéO'io Tribunal de Justiça, D, la, Panamá, C�sta Rica, Honduras,

I nera! Onofre Gomes de Lima, Comd.D. Edite Gama Ramos dI'. Thiers Fleming, diretor do� J�aq�lim, Domingues de 01 iy.eit'a. EI Salvador, Nlcaragua, Guatemala, 1 Geral das Polícias do Distrito Fede.Transcorreu, ontem, o aniversário na- melhoramentos de Portos e Canais, Al'cebispo Met1'opolitano e almll'un- México, Estados Unidos, Canadá e' raI', Ge'Ileral Souza Dantas, Comd.
talício da exma. sra. el. Edite Gama Ra- dr. Vítor Peluso diretor de Geo- LA Antão Barata, oomandante. ,do
mos, virtuosa espôsa do nosso distinto gl'ufia, Otávio OÍiw�ira, diretor do 5.0 Distrito Naval. Após essas llus- Alaska. da 6a R. Militar; General' Cordeiro

• coestaduano sr. Celso Ramos, destacado 'reSOllrO, 'dr, R'enato Gutierrez, dl- tl'es autoridades ,,,e assentaram à A distância de Recife a Fairbanks de Faria, Comd. da 5a R. Militar .
• prócer psssedista e próspero industrial. retor do Montepio, d.r. Rubem Ra- Mesa o Sr. Presidente convidou os é de 28 mil quilômetros, e espera- O QUE VI NO INTERIOR

-

A distinta senhora, por is,so que dama
mos diretor da PeniLenciária Ivo Iider�s dos partidos, deputados ',a-

mos gastar nesse percursos. 9 me- ATARINENSE
· de excelsas virtudes e mãe de conceitua· Mon'tenegro, Tesour,eiro do Es'tado, !les Varela, João José Cabe.a.l, Sau- .

C
.

ses, a não ser que surjam imprevls- D
.

d f' q trecho de
,da família na sociedade catarinense, con· Mário Candido da Silva, Contad,}l' lo Ramos e Cardoso da VeIga, !.'fl'- epOlS e a Irmar ue ota entre nós, largo círculo de seletas Gf.'ral, dr. Agripa de Castl'D Faria, péctivamente do P. S. D., da U. ,]). tos, porque teremos de atravessar estrada entre Joinvile e Itajaí lemÁlmizades, das quais, na data de ontem, diretoI' da Colônia Sant'Ana, vei'!�a- N. do P. T. B. e do P. R.·P., na V(':,- desertos abrazadores, grandes rios, bra as rodovias de seu Estado, oteve o etlse-jo d.e recolher as mais cxpres· dc'r,es- João Bonassis, Jairo Callarb, pEra constituidos em c?missão, pa- pantanos equatoriais enfrentando., jovem Paulo Valente refere impe.;slvas d;:monstrações de afeto e simpa- Vítor -Fontes e Toulois d,e M-e�qul- 1'a introduzirem !la recInto S. �.xa. assim: moléstias tropical.·s e mais ou.·-tia, a que nos associamos respeitpsa e ta, ,ceI. Guida Bõtt, gerente de o sr. dr. Adel'bal Ramos J da 811\'1'1, tuosamente as suas impressões: _jubilosamente. , Banco do Comércio, Acarí Silva, preclaro Governador ,do Estado. tros perigos. No diá '9' saímos de Curitiba e al-Ig-cf'ente do Banco Inca, professore� A ENTRADA DO CHEFE DO Todavia, estamos perfeitamente

cançamos JoÚlville.- ... Fizeram anos ontem:
,. Henrique Slodieck, Wilmar pias EXECUTIVO prevenidos e preparados material-

A desejada aproximação com oSOs srs. Te. Alfredo Vitor de
.

AraUJO, e Madeira Neves, Robel'L.o Lacerria, De. fato, à ,essa hora, já 'o Gov,��' -

mente, para enfrentar 'essas pecipé- •
.. oficial reformado da n05s.a \Mannha .de direlor do Departamento de Esta· nadar do Estado se achava no saIau círculos sociais, políticos e econo-Rlb Z ,In S osa .

I" dA' cias. Além de mais estamos creden-
I d

.

h s
'Guerra; d. Nair as 1m .er, e p tística, de. Armando Assis, dir'ctar de visitas do Pa amo a S.5eOI-

micos, a exemp o o que Vlll amo,do contabilista sr. G�tavo ZlInmer, ze· da Assistência Municipal, Manoel blr\ia, a cuja ent.rada" momentos ciados pelo Automóvel Clube de
fazendo, não passou de tentativa. O10so contador da Casa Carlos Hoep?ke Melo, diretor do Expedienle e Pes- anbes 1'ôra recebido nelas srs; (�c[Ju- Pernambuco, sob' cu.ia égide reali-
f't d 1 �. 19 um; S. A.; d. Enedina Veiga Formiga, vluva s(,a1 da Prefeitura, Pedro de Alcân- t'.'do.s. S. Exa. deixára .0 Palac.,lO do _ pre el o aque a comun JU a-a

d Ad U
zamos a exeursao.

feudo al,ema-o e com sua atuação
; do saudos'o sr. Rodolfo Formiga;. e· ta.r:a Pel'eil'a, agente fiscal fedcca], Govêrno em companhIa do :::'e,',I"',c.

M h d G n f I
.

I C' d F d 'G A

f SSOI' B�l'I'el Embora determinados e dispostos, fas"cI'sta negOtl-Se a 're,e: h__r-nos. Na-o,
hna J ac a o ru er.

pr·o. ,0111'1va amara, 1', e1'n311- tário o ovei'no, pro e. ...., ._ _�""Os jovens Denizat Carvalho Régis, do \Vendhaus'en, dir'etol' do )u3Li- ros Filho e do Chefe da Casa M II!- conscios das responsabilidades da
foi dificil cientificarmo-nos'<.de que':-aplicado aluno da Academia de Comér- tujo Médico-legal, de. Afonso Veiga, La" ca.pilão Rui !:l. de SOLlza, sen- empreitada a que se propuseram.e aq�ele demagogo lográra eleger-se-_�io; Moacir Búrigo, Serventuál'io de _Jus, diretor do Fompnto Vegetal, _ dr. do o seu carro ,escoltado paI' um

I I I d ener"la
'"

•

d I -< i' 11 ca cu am o as
_. reser.va� e

0. '

I
explorando a obra nacionalizadora

· .tiça. . Armando F,prreira Lima, da D0fe- pelotão de ctragoes a �\lepen( e -

.

_ �:' .

cia, da Polícia Mílitar. A 1'r.enl.e da de qne rleverao dIspor para. essa do grande catarinense Nerêu Ra-Taltíblo de Ara(ljo Iii XI·CD Assembléia uma. cOHliP:anbtla de gl'ande aventura, a que a mOCIdade
mos a fazendo crer aos teutQs queCercado da' estima de seus carinhosos ,160ur me Oll guelTa da Fôr'ça Ppli�Ial, pl'f��ton com a sua flama os impele, Paulo
as �edidas de abrasileiramento ti�Pais, dr. José Rosário de Araújo e d. .

d 'V as ·continências de estilo" .

'h t'stasS I'V
.

.

V O e WellJIlgton, como ons nor I
"nham exclqsl'vamente finalidade de

DOI:a Del'Vale Araújo i! de seus inúme- a a '.r I er 8 A entrada de S, Exa., no 1'ecln-
-1'OS amiguinhos, viu passar ontemmais.'

tl), foi ouvida caloro�a salva. de confiam mais do que tudo no §y- humilhá.los.um aniversário nataUcio, o interessante Grande apresentação hoje nos i,ulmas, que se Iprolong-ou alp (jue nhor do Bonfim, Assegurain-no� que Como se vê, a demagogia traba-:-garoto Taltíbio de Araújo, salões do Clube "12 de Agôsto" do n ilustr,e Gov,ernadOl' tomas'�e as-
ao passar pela Capital baiana, esti- lhou contra os interêsses mais al-Ao inteligente Taltlbio, pois, ,:os��� esplêndido tenor mexicano SAL- sento à psquerda do presidente da
veram na colina da pe:ninsula de

tos do Brasil, ali def.endidos tam-<.queridOS pais, as felicitações de
V Assembléia. .

f'· tado". I VADOR IVEROS, que vem prece-
A ENTREGA DA MENSAGEM: Itapagipe, onde lzeram suas ora-

bém e patrioticamente, como em�ALECrJlIENTOS : dido de justo elogio da crítica mun- O president'e da Ass'embléia. a côes e benzeram o possante Lincoln, Blumenau, por gloriosas unidadesLeopoldo Scb.ram dial. ..' seguir, declarou ter a h.onra de.?OI�- �om a água do 'Senhor do Bonfim.
do nosso Exército.No Hospital Nerêu Ramos, onde se

Seu programa comporta músicas ced.er a -palavra ao emlllente Cnei"
A esta altura da entrevista, Pau- '

VI' crl'anças serem ar!luídas em
:·.;achava em tratamento, veio a falecer, na .

elo Executivo, Levantando-se, o
. �b

.

t c n deliciosas e é o seguinte:
d I t _'a lo Valente ahriu o livro de Impres- alema-o e VI' homens adultos, casa-

semana última, o nosso
' enqUls o o -

Güv'el'nador proce. eu a . el ura u

:. terrân'eo e valoroso correligionário sr. NOSOTROS - Bolero introdução do import�nte do(!tl- sões que carregam consigo, mostran- dos e até id'osos, alegarem desco.Leopoldo Schram. industrial no municí· LA úLTIMA NOCHE - Bolero menta sendo essa leIlura OUVIda do a que nêle foi deixada pelo Ge-
nhecer o nosso idioma. Entre esses· pio de Gaspar. Figura de destaque, nos

QUItÁ, QUIZÁ - Bolero cc·m ;, maior atençã.o e inLerêsse.
neral Osvaldo Cord€iro de Faria, notei agressividade para conosco,

'meios gasparenses, o seu falecimento en-

DOS AI.1\ ......S _ Bolero Ao terminá-la, sob intensos e pr'o-
C d t d 5a R g'a- MI'II'tarI _lU '"

f G d oman an e a e 1 O. . c-:-omo ]']ustra o fato segul·:nte'.
·

lutou aquele municípiô, do qua, por i longados aplausos, ,ez o av,erna rJr
largo período, foi prefeito. O sepulta- i GRANADA caLarinens,e a entr,ega da mensa- - O roteiro que .traçaram os Jove'ns Antes de chegar ria vila denomi-'mento de seus restos mortais, na cidade

'I' GALISCO gem ao chefe, do Legi'slativo..Em nordestinos empreendedores da Ca· i
nada Pomerôde o meu automóvel,�e Gaspar, foi homenagem consagradora

SOL PURO MEXICANO outro local p-ublicamos a notavel
ravana ao Alaska é significativo pe- estourára dois pneus, defronte à'aos méritos do saudoso conterrâneo,

ten.! FI.ÓR DE LIS in Lrodu'ção ela mensagem, ante-on-
I b f t s nossos.:do o comércio encerrado, suas portas e -

tem lida no plenário 'ela Assem- o·a raça a e uoso que, ao
casa de um dêstes espoliadore!i.-decrEtado luto oficial no município. Sem MALAGUENHA.

biéia.
.

irmãos das' Américas, irá levar o
Eles em seguida fecharam-me a por.,distinção de côres políticas ou religio-!' Após a apresentação do mavioso RETIRA-SE O GOVERNADOl1 homem do Brasil, conduzindo uma
ta na cara fazendo com que elt:sas, a população gasparense acompanhou

I cantor um "shaw artistico dará Após essa sol'enidade, S. EXfl:,.o ba:ndeira de amizade tão necessária
agisse com� os brasileiros do nor-'o féretro ao cemitério, estando presen�

,
. .. _

I • d sr. Governador deixou o Pala.clO'd ti' prosseauunento
a leunlao Ia,en o

d' lIaS dI'as 110dieI'nos.
deste. Na-o fosse o dr. Dalml'r A-Iva.

'1es repres�ntarites do sr. Vice-Presl en e ,. o

'da Assembléia, s,en o acompalll;fl-:.da República, do sr. Governador do Es· ainda a eleição da MADRINHA DOS
do até a Saída pela mesma C01TIlS- - De Recife, até aqui, tenho me

res, diretor do Qepartamento de"tado e do presidente do P. S. D. À fa· ESPORTES, seguindo-se um "saráu" sfie que o acompanhára ao recin- aproximado de autoridades diver-
'Geografia que .emprestou-me os remília enlutada, "O Estado" apresenta as 'patrocinado pelo Departamento de to, Nessa ocasião foi executado o

sas. Entretanto, ,com tristeza, cons-
feridos pneus, ain.da estaria lá. Fui

-

homenagens de seu profundo pezar.
t d Club Hmo Nacional, peja 'excelente han·

h' bl'cosEspor as o e.
da da PolíCIa Militar.

_

tatei que poucos omens pu I
informado ainda'; que quando háJosé João IIlüller Por tudo isso é de se esperar que INSTALADA A SEGUNDA' SESS,\.O em nossa terra possuem elevado es-
bailes em que entram brasileiros,Na Casa de Saúde São. Sebastião, onde

l
a reunião alcance grande brilhan- LEGISLATIVA, ENCERRAMENTO pirita democrático. Entre êles des-

êles se retiram.'-Estava internado, veIO -a falecer. na I tismo. O presidente da Assembléia, do; taéo os srs. Governador Otávio Man-
O que mais me entristec,cu foiquarta·feira última, o prestimoso clela·

- imediato, e, sob vibrante acl.ama-
d B' M h I Mascad t b gabeira, a ala; arec a -

saber qtle a U. D. N., de Eduard().<Ião José João MUller, industrial no mu·
..

B "11 ção, declarou instal,� os os. 00. a- M: .nicípi() de Biguaçú. Radicado' naqu.ele Dederaçao splr a lhos da segunda 'sessao Jeglslatrvll. 're:nhas de Morais, CeI. Gilberto a·
Gomes, da qual meu pai faz parte.-município, onde gozava de alto conceito, r Formulou aro,entes votos pat'a rinho, ex-chefe da Casa Civil do
acolheu em suas fileiras, gente des-",o seu passamento foi muito �rant:ado, Catar·'Oeq"o que êsses trabalhos _.:_ t�adlJ:üflos Presidente da República; e Prefeito
ta natureza, Que, Brasil meu:sendo, aos seus restos mortaIS, presta·.

.
;'" em medidas beriéficas ao progres- Pld P lo Lauro Ged de São au o, r. au ,-

Deus.,., onde os pregadores da·<das várias homenagens de saudade e De ord.em do irmão Pr'esidente, so da terra e ao bem 'estílr [f' gell" _-__�·respeito. tenho o grato prazer de convidar ü> e.atarinen/f.es - decorr,ess,em P. integraDas paI' tÕdos os seus salvação nacional, adotam sistemaÀ família enlutada, nossas coildolên·
os membros componentes .dos C_on- s�mpre '81 superiorrilen'te naquela éc�ponen�es" dirigiram-se ao Pa-

de Hitler. Estou hem certo: si odas. s"'lhos F,ederativo e DelIberat.!.vo, cordialidade e espírito de comp�'e- lúcio do Govêrno, afim de aprp-
E d G

c,'

el'.�".o ,qu'" 11avI',a,m .as.sI·nalado 'iS s'enta'rem cumprimentos a. S, Exa.. grande brasileiro duar o omes�
"

VIAJANTES S.enhores sócios, para a sessão oe- .,::", Q

1Em trânsito para Orleães, para onde dináha, que esta F,edel'ação leva- rCllniões preparatórias. Agrade- o sr. Governador AderbaJ RUl�OS soubesse o que se passava naque es
foi removido, encontra·se nestll capital ril á efrito, ,em a noite de' 20 co cendo a pr,esença cJ.esvwnecedora da Silva. PO'stada 'em frente ao J:'�- dois municípios, já teria feito o seu
'«) sr. Eeluardo Virmond, zeloso Inspetor conente, terça-feira, ás 19,30, ho- d') autoridades, exmas, famílias e láeio, uma, companhia da PO�írll.(l veemente protesto. Aproveitando e:de FaZEnda ·em Mafra, em cuja socieda·

l'as na séde' do Centro Espíl'ita d0 tantm: concidadãos, encerrou a Militar prestou as honra'� de ,hrfn-
d

'

J' to aos r,epres·ent<>nles elo povo, q\le terminando quero agra ·eeer· porde goza do melhor conceito. "Amor e Humildade -do Apóstolo", SE'ssã-o 'e m,arcou 'nova, para 10,)C, �

• ,· ENFERMOS á rua Mal. Guilh'erme, 29. A MENSAGEM FOI DTSTRIBUIDA foram recehid(l�. q ,pntrada, pelos intermédio dêste órgão, a manelrá
Sr. Hugo'\Amorim Ordem do dia: Durante a sessão, foi distribuida auxilia,res de G:'lhinete do Gover- polida e democrática, como o dr.Acha-se em 'tratamento médico, inter· 1) Eleição, para 10 Secr.etál'i0,l ao�

SI�.
deputadas .a Meonsagmn Ilador. No Satio nobre ida �ati�o, Mugiate Sobrinho, diretor do De-:nado no Hospital de Caridade, em quar- 2) Congresso Espírita aprese tada, em ·exemplares capri· S. Exa., o GOY'ernado.r ·er [I a-

partamento de Divulgação e Cultu.to reservado, o nosos particular amigo 3) Adesão de nóvas entidades cho�a elite executados v'ela Im- mos da pilva, ladeado .p,e10s seus

pl'ensa Ofl·cI·al. Secretárl',o� ·e' autoridade's, recebeu ra do Paraná, nos acolheu e nos:sr. Hugo Amorim, D. D. Presidente da 4) Cadastro Social '"

·Câmara Municipal ele Biguaçú e pessôa 5) Assuntos de interêsse geral. EM PALÁCIO, AS BANCADAS os cumprimentos dos srs. deputa- proporcionou saber a situação ec04bemqui3ta em nosso meio. Florianópolis, Abril de 1948. Logo após as solenidades na As- dos, com os quais pal'estrou demo-
nômica, política e socíal do seu Es.-Ao ,"". Hugo Amorim, os nososs votos Thiago Vieira de Castl'o sembléia, as bancadas do p, S. D.. rad.amen�e. Foi. servidá nm[\ t.aç'[Is'de--vonto'restabé!e-cimento. Secl'etál'io da U. D, N" do P. T. B. e do ]:l. fi d'l chan1I1ag-ne aos presenbes. tado.

c

ANIVERSÁRIOS
'D. Licaste JUacbado

prazeirosamente.

3
I

,

I
Assegure desde Já um 4
NATAL FARTO E FELIZ':
.em tac:rificio (inanceito••d�uwlq..
do. em ."."ta m..... lidad........

CESTA DE NATAL

,�.
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4 o ��TADO-Sãbado 11 ele Abril d. • '48

LIRA TENIS CLUB·�-·,(Programa para o mês de Abril).-Dia t 8 (domj'ngv), seirêe
outonal com início às 2.0 horas; dia 24 (sábado), grande seírée, com início ás 21 _�s ..
.....,..

__ =zt_===_= --- - o ---'- �c,, __

•
-

- •

IDES I\t��NtlÍJO
�.-

Empregue bemseu capital
Auferinrio os lucros que poderá lhe proporciona r urna das maiores iniciativas Catario anses

Adqu�I-'a ações da « C� I T A L))
Transportes Aéreos S. A'_

I

1

1 Capitoi CR$ 10�QOO.OOO,OO, Açõel de CR$ 1.000,00. Chamadas: 1- 40% - 2a 40% - 3s 20%
_�_P_r_o_c_u_l'_e_h_o_je_m_e_s_m_o_o_A_g_e_n_._t8_d_o..!..,_R_C_I_T_A_L_·_8_m_s_u_o c_i_d_Q_d_e_8_e::-18_1_h_e_d_o_r_á_m_8_lh_o_re_s_9_s_c_J"1_r_e_c_i_m_e_l\_t_o_s_. _

,e,:. a' ta a_, "ti!!' Reqis'tros �� oDíplomcs
• � • DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrrnos

do Projeto 521.B/47. deverão reuuerer a validação dos seus diplomas
no pr�7n rle 90 dias, .

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

REGIS'l'ItOS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substíutíção
dos seus registros provisór-Ios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221'
.

do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas. _

DENTISTAS ESTAlDUAIS: Podem valíar seus diplomas.
TllA�AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. Alte. Barroso, 11, dO andar - Caixa Postal 3.939 - Rio

. Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES .

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Avisa aos seus p.rtadores de titulos já integralisados ou sorteado.

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

CASAS, para pronta entrega. - Papa maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis - Rl!a Felipe Sehmídt, (Edífícío
Amélia Neto).

Ouçam, diàriamente, das 10 às lI! horas, as audir;ões -â«

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria' Mello
----------------

ZYH .. fi 83 dfo . Difusora de LagoD@,Rua Felippe. Schmidt 48

Crédito ,Mutuo rredial
970 kilociclos onda de 300 metros ..

Laguna '", Santa Catarina - Brasil

., maior e o mal« acreuitado clube de sorteios do Estado
,. _

P:ROP,RlETÁi.UOS - J. MOREIRA & CIA. IE S I O , L· -, dRua Visconde de Ouro Preto n. 13 - Caixa Postal 5 - 1324. mpresa U es e Iml a a:�S�lt���e�O 11oG��'���lIJ��NOB�1��'!fi��â�I�0 diaS��' d�a�����:
ICADEJRNETA - N. 14.208 Linha de- transporte co-letivo entre

Prêmio maior em ;nercadorias no valor de Cr$ 5.000.00.
.

ll'LORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba _ Lajes e Bom Retiro f'

Aproximações superiores em

me!'-l
Aproximações inferiores em mer- i

VIce-Versa.

cadorías no valor de C!'$ 650,00, cadorías no valor de Cr$ 250,00, manhSa:U•.DAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5&. feira� às 6 ho�as da
d .

-

nada .1maca a uma SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2&. feiras às 6 horas da manhã
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA. \ .'

Praça 15 de novembro, 24 - FlorianóPolis - Fone 1.431 •.

-

CADERNETA N. 14.209 CADERNETA N. 14.207
CADERNETA' N. 06.038 CADERNETA N. 06.036
CADERNETA N. 39.406 CADERNETA N. 39.404
CADERN-ETA N. 38.572 CADERNETA N. 38.570
CADERNETA N. 04.193 CADEllNETA N. 04.191 PRECISA-SE_

lo.
O resultado acima é dos 5 (cinco) primeiros prêmios da LOTERiA I

Tratar à rua Tiradentes n� 5
FEDERAL, da última extração realizada no dia.31 de março p. p, Telefone 1393.

AVISO: - O próximo sorteio realizar-se-á no dia 28 do corrente.' •• >!-. •••• •••• •••• •••• • •• �

F!orianópolis, 1 de. abril de 1948.
.. . I O melhel' pr,.ento para .�u fi

VIStO: Dante C. Neioa, Inspetor auxí liar dos Clubes de Sorteios. .Ipo. é UlTQ caderneta do ORE 'DI-
'Proprietários: J. 'Moreira N Cio: 'to MUTUO PREDIJlL.

Sala DO centm
'
.•

'N' xo 'É' s' Q l(É' ç Ai'"

IUO, (A, N.) - General Po ly
Coelho, presidente da Comissão in

cumbida da escolha de novo local

para a Iutura capital do Brasil,
desmentiu categorícamente a notí

cia de ter sido a cidade mineira de

Uberaba a escolhida para a capítal

provisór-ia do Brasil.

Intervirá DO ler
�Íldo Municipal

RIO, '\' (A. N.) � Começará, a

partir ele maio vindouro a inter

venção lotai no mercado municipal.
A Prefeitura espera desta vez a1'

razar a cidadela da ganância,
,Ser'á feita limpeza. geral, inclu

si ve higienização complel a.
�. . -' .

..,

Assassinado o

_1"!�!i��}í�!O Demos not.í-
eias de um convite que havia- sido
feito pelo milionário dinamarquês
Morlen à sua namorada de cíncoen

ta anos atrás, para a sua vinda ao

Brasil, afim de casar-se com .êle,
Acentua-se, entretanto, que êsse
romance não poderia ser comple
tado, porque Morten havia morrr
do, segundo 'se p�sume, assass-ina
do. Hoje podemos esclacecer que
realmente teve êsse fim. Foi bar
baramente trucidado no município
fluminense de Valência, onde pos
suia grandes terras. O crime foi
brutal e .originou-se dum inciden
te provocado por um cachorro.
Morten deixou grande fortuna.

Parabens I

r.

'.

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago Muitas felicidades pelo nascimen.-.
ra dos melhores profissionais da I to de seu filhinho I
cidade para lavar, passar e tingir

.

Mas, não esqueça, que o �elhor
pelo. sistema suiço. presente para o seu "PIMPOLHO'"
R. 'I'iradentes 44 - Fqne 1022. é uma caderneta do CReDITO,

. . . . . . . . . . . . .. . •.•••••••••• MUTUO PREDIAL.

o Sabão

"VfR(iEM' ESPECIALIDADE"
( lA· WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco reQ'Jar

TORNA A 1\OUPA BRANQUISSIMA
"

'\

,
.............................. � ...

ARNOLDO SUAREl'l CUNEO
Clínica Odontoleaia

NOTUR!'lA
Das tS ãs 22 horas, oom hON

mareada, a cargo de abalizado prg...
fi.ssional

.

Rua Arcipreste Paiva 17

. . . .. . -

_S��Ã���RCfAf
Esp ECIAUDADE

aIS" 1M' .....
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:CI.-UBE DOZE DE 'AGOSTO
,HOJE Noite Tropical. Apresentação sensacional do gldode tenor e astre me ..

.xicanc Salvador Víveres, Grandioso show artístico, Início da eleição da
Madrinha do Esporte .. Grand� saráu de sucesso, numa erganízaçãe do De

:,partamento de Esportes, Reserva de mesas na Secretaria do Clube a Cr$ 30,00.
JUIZO' d lJ.i

'

DI' fUI' to ri!t.
ciliados na Vila de Nova Trento

\) !iJ liu as quais deverão ser intimadas na

C d T• 'forma dIa lei. Requer, outfossím,
omarca e 'locas depois de feita a justificação a ci-

tação pessoal dos atuais confron

tantes Fernando Fachini, Júlio Bau

mann e Domingos Gessele, bem co

mo do representante do Dominio

da União na pcssôa de seu Diretor,
por precatória em Florianópolis;
do representante do Ministério PÚ

blico, e por editais dc 60 dias dos

interessados ausentes e desconheci-

....__..., ... ).

5

'to .

o verdadeiro Roosevelt
Morreu há menos de 3 ânos -
e já começa a tomar propor
ções o mito de que êle era um

"homem simples do povo", Leia,
em Seleções de Abril, a reve

ladora história íntima do grande
estadista. .. e as verdadeiras
razões dessa idolatria popular.
Compre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

DIVIRTA- SE COM O DICIONÁRIO.
Já brincou alguma vez com

sinônimos?Veja como, brincan
do,pode-seaprenderovalor exa
to das palavras e ,Lquirir uma
ünguagem correta e elegante.
....... " , ......... '" .

Edital de citação, com o prazo

de 30 dias, de interessados, au

sentes e desconhecidos.

(Ação de Uscapião)
O Doutor Belisário Hamos ela Cos

ta, Juiz de Direito da Comarca de

Tijucas, do Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei ctc ...

FAZ SABER a todos quantos in-
dos para acompanha. em os termos

teressar possa o presente edital de
da presente ação de usocapião, de-

De 8' citação, com o prazo de 30 dias, vi-
aumenau rem ou dele conhecimento tiverem, pois do prazo dos editais nos ter-

�lOs do art. 455 do Código de Pro-

R
.

que por parte de, Ida Orei IJ1e foi..

'" -

d PdS' D
.,

, cesso Civil, .: por meio da qual de-
. eUDJaO O arf O • emecratíce dirigida a petição do teor seguinte:

verá ser reconhecido e declarado o

PETIÇÃO - "Exmo. Sr. Dr. Juiz

R
. de Direito da Comarca. Ida Orei, domínio da suplicante sõbre (J

eumu-sa, novamente, na semana última, numa das salas do Tea- aludido terreno e casa, ficando ci-
11 CIG solteira, brasileira, de profissão do-
-o, .ar?s ames, o Diretório local do P. S. D., com a presença quase

. tados, ainda, para, no prazo legal
� :r méstica, residente e domiciliada

! .llJlalllme de seus COmponentes. apresentarem a contestação e para
O t b 11 . , em Nova Trento desta Comarca,
s ra a lOS, que foram presididos pelo Sr. João Gomes da Nobre-

' .

.

t t
. f'

. seguirem a causa até final senten-
-ga e secretenados pelo sr. professor Joaquim de Sales decorreram em.

vem, por se� assis en e In ra as.sl- ça sob as penas .da lei. Dá-se a es-

rnhí t d '1 '

d
"
',' nado - expor e requerer o segum- ,

. .a ien e e e eva o CIVIsmo e de perfeita união de vistas tendo sido
'

A '1" t
.

d ta o valor de Cr$ 3.000,00 para os

.1 t d
..

, . 'te' I - ' sup rcan e era casa a
, ra a os varros assuntos de mteresse local e partidário.

.

, . C efeitos legais. Protesta-se provar o

Em ih t di - 'ecleslàstIcamente com Pedro ons- ,

.

'.'
.

VI r�n e .I�curso, � �r. Jü�o �omes da .r-:r0br�ga discorreu �Ô-I tante Feler _ conhecido por Cons- alegado com depoimentos pessoais
.lne lã situação pol'itioa municipal, termmando, apos varias e judiciosas F I

'.,
f lecid

. - dos interessados e de testemunhas,
id

- .
, ". ..

tante e er - Ja a eCI o e lrmao -

,COMI eraçoes, por concitar- os companhelr-ng de Diretório e a todos os

I d 'J é F 1 II JÁ' F ler em e vistorias - se necessárias. O
I· a'

••

d ',' . '. . .
C os e er. - use e '

-corre I",lOnanos o mumcipro para um trabalho decidido e persisten- d N T t signatário desta tem sua residência
.te em pról do Partido.

'

• 1898, ausentou-se e. ova
.

ren °
nesta' cidade, onde recebe citação.

Em seguida, procedeu o Diretório à escolha do nome da pessôa que padra.
o �ortt� do BraSItl --daCtUJOI'<IPnoa- Termo em que P. deferimento. Ti-

_., .

,
. . ra eIro e a e a presen e a o

-
,

«ieveria preencher ·a vaga deixada pelo Sr. Domingos Borba tendo sido d d
.

N T e to [ucas, 3 de Março de 1948. (Ass.)
-elelto, por unâniinidade, o acatado comerciante sr. 'VilJy' Pawlowskí ra °t

- e �:��tdl'dem n'md,aOI'S rlontes Cláudio Caramurú de Campos".
,

. , . ,
' 'um erreno ulVI I o el .

membr.o de tradicional f'amília blumenauense, que foi brilhantemente I T" • t N t Em dita petição foi exarado o se-
,

- .,

- pe a rua Ilucas. 11. p[\r e ar e
. saudado pelo Dr. Ayres Gonçalves. ,

.

t (?4) t d guinte despacho: "A. Como requer.
. . com vinte e qua ró � mc ros e

Convidado especialmente, compareceu à reunião () SI' Bruno Hil- f
.

it t (800) dit de Designo o dia 31 do corrente, às
.

'.

.

tentes e 01 ocell os I (}S ,

......debrand, 'ex-Prefeito da CIdade e destemeroso soldado do P. S. D. f d : d 19200 1 tros qua- 14 horas, na sala das audiências,
C 1

."... un os, a area e . n e
om a pa avra, o Sr. HIldebrand procedeu à leitura de ofícios cd' d _ f '1'0 Irentes ao Sul para a inquirição das testemunhas

I tóri diriníd S G
.

I a os, azei n
,

.

'Tl' a erros irrgi os ao r. .overnador do Estado e ao sr. Prefeito Fre- T" f d s ao Norte que forem em tempo oportuno ar-
. '. ,. _ '.,

�

. .

�

na rua ,l.lucas e un o,
.

•

.derico Busch Junior, relativamente a situação econormca e, financeira T';- G' eral extremando a roladas, cientes o requerente e o

ii
. . . '

. no ravessao e , .

I'. o mUillCIPIO,_ao tempo que deIXOU o cargo. Disse o sr. Hildebrand que' Leste em terras de Fernando Fa-: Dr. Promotor Público, nt�me-se.3
,extranhava nao tivesse o Sr. Busch encaminhado em tempo à Câmara h:' . O t m ditas de Júlio justificante Dona Ida Orei a ,VII'
'M

..

I 1
C 1111 e a es e e ,

1 1'"un�c�pa os e ementos �ue lhe .�av�a fornecido, p�ra que ,o �egislativo Baumann; e a parte Sul com vinte prestar depoimento pessoa. lJU-

.munioipal pudesse, em sa consciencra e com perfeito conhecimento de
e oito metros e cinco decímetros cas, 13 de Março de 1948. CAss:) Be

>c.ausa, ana�isar.. o e:ta�o �in,ancei�o da .Prefeitura. Ac�es:entou que se
(28,5) de frentes e quatrocentos lisár�o Hamos ?a Costa -:- J,u�z �e •• :.� : :. : � • :. : �:. : ......

ilvesse haVIdo lsençao de ammo e seremdade na. apreCIaçao do assunt.o, (400) ditos dc fundos, e a área de DireIto". No fmal da . JustlfIcaçao
:por certo todos teriam chegado à conclusão de que a situaçãe do mu- 11.400 metros quadradbs, _ fazen- foi proferida a seguinte sentença:

L- O
,,_

:nicÍpio é promissora. As contas a pagar, num total de pouco mais (le do frentes ao Norte na referida rua "Vistos, etc. Julgo por sen!ença a Ipa. peraria
,quinhentos mil cruzeiros, foram realizadas pela gestão anteri<,:Jr li, sua, e fundos ao Sul no Rio do Braço, presente justificação, para �ue pro- ASSSENBLÉIA GERAL _.

·te por imprescindível necessidade, como provam os do�umentos refe-
_ extremando a Leste em terras duza todos os efeitos legaIS e. �e 28 convocação

-rentes à mesma. Disse �ai's que, durante o seu govêrno, o ativo do de Fernando Fachini e a Oeste em d.ireito. Expeça-se Carta precatorI.a Ficam co�vocados os associa.

",município, foi �andemente melhorado e, aumentado.. Todos os cami- ditas de herdeiros de Domingos citatória ao Dr. Delegado do Ser:I- dos desta benemérita Liga, pa

!nhões fotam reformados e equiparlos com pneus novos. Uma limousine Gessele. III _ Allsente José Feler, ço do Patrimônio da Uniã.o, !>or m- ra assistirem a Assembléia Ge

te. um� c�mionete, ambas impte�táveis, foral�l vendidas e,? :oncorrên- seu pae, o velho Pedro Feler e seu termédio do Juiz? de Dlr.eIto da) raI Extraordinária, que se rea-

.ela pubhca, sendo o produto da venda aplIcado n� aqmslçao de um irmão Pedro Constante Feler _ ma- 1" Vara da CapItal; pubhquem-se Geral Extraordinária, que se rea-

·'jeep", O qual vem prestando bons serviços à Prefeitura. rido da suplicante, continuaram de ,editais de citação aos interessados lizará no próximo sábado, 17 do

Para contrabalançar a dívida flutuante acima aludida, apresenton posse do terreno em aprêço, como incertos, com o ,prazo de 30 dias, corrente, às 19 horas, com o objeti
;"{) Sr. Hildebrand, além da cóta de calçamento rcalizado na sna, admi- seu 'cultivando-o e fazendo no meS- sendo uma vez no Diário Oficial do vo de discutir a reforma dos esta

nistração e cobrado nos mêses de janeiro e fevereiro do corrente ano, mo' algumas 'benfeito'rias. Em 1923 Estado, e três vezes no jornal "O tutos.

,os materiais abaixo relacionados qUe, indubitàvelmente, representam falece o velho Pedro Feler e seu Estado", de Florian6polis; e citem- Fpolis., 14 de abril de 1948.

'regular valôr para os cofres públicos municipais: - Hcgular estoque filho Pedro Constante Feler _ e se p�r mandado os confrontante.s Osvaldo Silveira, 1. Secretário.

de paralelepípedos, pedras brutas (depositadas ao lado do Ribeirão do
a suplicante _ continuam na posse conhecidos, residentes' 'l1esta Co-

•••.•••••• _ ••••••••••.••

,

Tigre), 12 toneladas de sulfato de alumínio, regular estoque de canos <ie do terreno ,tendo-o 'como seu sem plarca, tudo na forma do que dis- .A. Tint�r8ri8 Cruzeiro é 8 que
Úrro galvanizado e péças do mesmo material como tees, niples, curvas, interrupção nem oposição de pes- põe o Artigo 455 do Código de Pro- melhor me serve _ Tiradentes,
joelhos, etc ... , hidrômetros bom estoque de canos de ferro fundido de são alguma. IV _ Em 30 de maio cesso Civil. Custas ,ex-lege. P. R. r.. "
diversas bitólas destinados a ampliação da rêde de água, hidrantes, bô- de 1938 falece Pedro Constante Fe- Tijucas, oito (8) de Abril de 1948'. Profissional Coillpetente
('as de lobo, ferramentas diversas, acessórios para o melhoramento d3 let e a suplicante permanece na (Ass.) Belisário RamQis da Costa

. ' •.••.••..•...• __

oficina mecânica, material elétrico, tintas, óleos lubrificantes, pneus p'�sse do terreno até a presente da- - Juiz de Direito". E para que che-

LI" 'Ia Tent's Clube
' e câmaras de ar, regular quantidade de asfalto líquido, possante e prá- ia pela maneira aludida, como a,ca- gue ao conhecimento de todos,

tico britador montado sôhre r(,das e acionado por moderno motor :l pa de expôr no item precedente, em mandou expedir o presente edital

,óleo crú e outros m�teriais constantes do levantamento procedido pela companhia de seus filhos, sucesso- que será afixado no lugar de costu

fltual :administração. �'es do dito finado. V - E, por, cau- me e publicado rra forma da lei.

Acrescente-se a tudo isto um saldo de verbas intactas no montante seguinte, coÍno o suplicante, por si Dado e passado nesta cidade de Ti-

d· d
A de

, de cêrca de Cr$ 56.000,00, por conta das quais, foi criado o pomposo e seus antecessores possue os di- jucas, aos nov� Ias ornes

, cargo de ",CONTROLADOR GEHAL"...
.

tos bens há mais de 30 anos, conti- I;lbril do ano de mil 'n.ovecentos e

Com tudo isto, bem pesado e bem medido, chega-se facilmente :i nua mansa e pacificamente, sem

I
quarente e oito. 'Eu, Gercy dos �n-

, conclusão de que a celebre divida desaparece ante o valor do ativo. oposição nem embargo de espécie jos, Escrivão "�d-hoc", o d.at,ll?-
Certo estou, - disse, rindo, o Sr. Hildebrand, - que se o prefeito �lguma, quer legitimar a sua posse grafei' e subscrevi. (A�s.) Bel.lsa.rIo

Bnsch tivessE' forneçido de inicio á Câmara Municipal os esclacimentos nos termos do art. 550 do' Código, Ramos da Costa - Jmz de DIr�lÍo.
: indispensáveis, para uma completa verificação, não teria havido a ex- Civil. Para tanto

_

parece-nos <I_ue 1 I�ento de �elos po.r se trat�r de JUS�
ploração que elementos descredenciados estão fazendo em tôrno o:) bastaria o que espõe a respeIto ilça gratmta. Esta conforme o ?ri
ássunto. .

o § 30 do art. 156 da Constituição ginal ao qual me reporto e dou fe.
tes, de conformidade com o que

As palavras do ex-Prefeito satisfizeram plenamente ao Diretório, Federal. Requer pois a designação Data supra.
.

. _ " t
A E Ad preceitua a alinea primeira do ar .

,que tomou conheciment,o .

da verdadeira situa ão econQmica e fimll1- do dia, hora e lugar para a justifi- Gercy dos nJos - SCl'lvao
,

-

37, combinada com art, 39 e pará-
ceira do município. cação exigida pelo art. 451 do Céi- hoc".

S
.

Pelo sr. Presidente foi dado conhecimento ao Diretório de que, em digo do Processo Civil ,na qual dc- ••_.._....._......,,_._._._....... ':'-._._._.........._.�._-........ grafo do Estatuto ,Sociál da OCle�

II 'd d d .... .
'

P··'

Idade;re11.nI' [io dos vereadore� pessedistas, foi esco 11 o o nOlpe o verea or verão ser inquiridas as, testemunhas emUlai Gravata,- l1ame
-,

I' M' d" Ih rei 'pelo- m' Florianópolis", 14 de abril de 19M�
"João DurWl.\1 Mueller para líder da -bancada.

_

' José Gessele, lavrador, Pedr� J?i- eIs' ae me o... "
'

d S TI'
E como nada"mais houvesse a tratar, deu o Sr. Joao Gomes da No- bortoli, lavrador, e Augusto Clprla- l()leS preços ,6 DlllCASA'MP Jose IAntom� e . Hago

,

brega por encerrada a reunião. ni, carpinteiro, residentes e domi- CELANEA _ R 1.1(1C. Ma,rrQ Secretána Geral

.
r ....... --- ..... - ...... ----·

UM REDENTOR DE Hl'OCHITfS.
Como a afeição humanitária de
um criminologista amador res
tabeleceu a verdade esquecida
de muitos crimes passados e

restituiu a liberdade a condena
dos lnocen teso ,.
...... � ,.

o DETETIVE QUE NÃO ENTENDIA
AS MULHERES. Por Isso.>o chefe

dos detetives do Hotel W�ljorj'
Astoria, considerado "qu S�U

-, perfeito, falhou um día .; .Leta
essa história real e pitoresca I

São ao todo 25 artigos de grande
lnterêsse neste novo número
de Seleções, a revista lida pe
las pessoas mais bem informa_
das em todo o mundo .

COMPRE

SELEÇÕES
'DE ABRIL

Agora a venda
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 9 IDIOMAS

SELECÕEs
"

• de ABRil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO,
A;3SEMBLÉIA GERAL

DE

COMPRE SEU EXEMPLAR

HOJE MESMO!

3'Gó, r
Custa só Cr$ ,00 I
__________ '.J

"

De ordem do senhor Presidente,
ficam convocados todos o,s <ócios

quites maiores de vinte e um (.21)
anos (arL 36 do Estatuto), para a

sessão de Assembléia Geral a rea

Hzar-"e, domingo, vinte·e- cincO

(25) de abril, ás dez (10), horas.
afim-de ·eleger os membros do Con·

selho Deliberativo e seus supl.en-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Notável façanha de

São Paulo, 13 - A Federação tido maior destaque, pelas suas vi
Paulista de Tiro ao Alvo, tem bri- tórias incontestáveis em quasi ta
lhado, fazendo realizar quasi que das as competições promovidas pe
todos os domingos competições pre- la entidade do tiro, é o jovem Alan
paratórias para o adestramento de Sohocinski. '

,seI,Is r,epresentantes ao Tor�eio Pré I AI,un, com, apenas 16 anos, con

OhmpICO, '. seguiu a notável proeza de igualar
De, todos os atiradores, o que tem

um jovem atirador 'pauilsta
debaixo de ..sua mira. no mundo resultados como os seus.

o recorde mundial de tiro rápido, Esse jovem é também figura res- Alan assombrará aos concorrentes
uma das provas mais dificeis dessa peitável, concorrente de valor nas olímpicos e aos assistentes que es

modalidade útil, agradável e absor- provas de carabina olípica e pis- tiverem em Londrésv-na ocasião do
vente, Registrou a maior marca pos- toJa livre, Grande Torneio.
sivel, atinando perf'eitaruente todas I Alan nos assombrou, porque não Será um dos "olímpicos" mais jo-
as silhuetas que foram colocadas é com frequência que se registram vens e um dos mais sérios candida-

tos a um título de campeão.

Paula Ramos e Palmeiras, iogarão- amanhã, no campo da F. C. D.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o {(onze» do FigueJrense �p�esentar-se-á �:·::!:a:�e
.

amanha em lta)81
,o c��junto do ,Figueir�n�e deve-

j ",O esquadrão de aço" apresentar- I tivos de Santa Catarina foi con,:_i
ra exibír-se domingo proximo na I se-a com todos -os seus elementos I dada- para fazer parte da delegação
cidade de Itajaí, frente ao "onze" titulares, inclusive o médio Gastão,] do alvi-negro, sido indicado o re-

do Estiva F. C. I recentemente contratado. . dator desta folha.
A Associação dos Cronistas Espor-

o 8
.

.
.

L.tUHl'.c.vNAl'O CITADINO DE

O "team" ?oC�c��!'�egu'd�:�çãoS�refu�����!!titUi_1 As resoluç��sT�!O�epa'rtamento
Informou-nos o técnico Agapito Vec ção só será conhecida .no torneio � de, Futebol ,�a F., C. D: :omadas

. , _, acerca dos "I ornelOS InICIO" doloso está sendo reforçado, ludo m- início, marcado para o dia 9 de
C C" F b I

díc ndo '-ste _..

maio vindouro, ampeonato itadino de ute o,
1 a que e . ano nao sera o ,_ '

.

,

.. beí "d t f t b I' tí
em suas reumoes de terça-teíra úl-

ra. CIro o cer ame u e o IS lCO .

" ,
"

.

itadi Entretanto correm rumores de tírna, foram as seguintes :
CI mo. 10' OI' 'B

'

O I b d faí 1 que o centro-médio Luiz e os di- Jogo impico x ocaiuva ;
c li e a aixa amare a fez

20
•

Avai F'
,

ótima aquisições para a temporada anteiros Felipinho e Tião, iodos do
30

�OgO 'pval] xR 19UeIrenvse; d,'. Jogo au a amos x ence ar
oficial, negando-se o técnico a 1'·e- Avaí -e ainda o 'ex-goleiro do Cara-
velar os seus nomes, pois' deseja vana do Ar, Luiz, passarão a . de
manter silêncío em torno da for- fender as cores do Bocaiuva.

OQBRAFlTE, com uma adrnânís
tração cônscia das suas magnas
responsabilidades, pode oferecer,
PODE GA:RA:NTJ:R. E essa garan-

��r�u�ignª de fé e de confiança IDr. A. Santaella
33 CIO(BlRAFI[TE 1\

pela. sua atual diretoria, jamais REASSUMlU A CLÍNICA
\ ofereceria um negócio que não ------- _

j
fosse alicerçado por uma situação

\

:\.- economica solida, com perspeoti-
vas animadoras, com um progra
ma realizavel, dentro de um plano
previamente traçaQ,o, onde tudo
é previsto.

I COBRAFITE para o desenvolvimento do plano de ativida,de do
5e1I futJJroso PARQUE INDUSTIR:M.L p,recisa de maior número' de
",cios/ soci,os 0\1 acionistas, 'que sulbsôrevam suas ações, c.om maior ou

•. uer ,capItal, com uma ação, até.
«VEt.GX PROPAGADORA»

Irmandade do S. Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

Fundada em 1765 Dignidades para o biênio de 1948 a

1940.
ELEIÇÃO DAS DIGNIDADES

Informo que é permitido aos srs.

De ordem do Sr. Irmão Prove- Irmãos eleitores, que não poderem
dor, para cumprimento dos dísposi- comparecer por motivo justificado,
Uvas dos artigos 23 e 24 do Com- remeter ao sr. Irmão Provedor as

promisso da Irmandade, convoco os suas chapas, dentro de carta fecha
srs, Irmãos eleitores, para no dia da e assinada (Art. 28 do Compro-

'. 2 de maio, às 9 horas,

comparece-lmiSSO)I.rem no Consistório da Irmandade, Consistório, 15 de abril de 1948.
afim de se proceder à eleição das Luiz S. B. da Trindade, Secretário.

'. .

COMPAlNIH!lA SUL BRASIlLEIRA >DE FIAÇÃO E TECELAGEM
Avenida Capanerna, N. 38 � Caixa' Postal, 224

CURITIBA PARANA

'Não subscreva ações da
:COBRAFI'TE

por brasilidade ou com objetivo
de ajudar. Subscreva, sim, depois
de estar plenamente convencido
.de que subscrevendo ações da

COBRA,FITE
estará fazendo uma boa aplicação
de capital ou economia.

do 1? jogo;
4° jogo Vencedor do 20 jogo x

Vencedor do 3° jogo,
2<\ Marcar a seguinte tabela para

o "Torneio Inicio" do Campeonato
de Profissionais, para o dia 9 de

Maio, com inicio'. ás 15 horas:
1° Jogo Figueirense x Paula Ra

mos;
2° íoso Avaí X Bocaiuva ;
30 jogo Vencedor do 1° jogo x

Vencedor do 2° jogo.
3° Tornar publico que, a duração

de cada jogo do Torneio Inicio, se

rá de 20 minutos, com 10 minutos

para cada melo tempo, .com mu

dança de campo e sem descanso.
Havendo empate será prorrogado
por 10 minutos, divididos em dois
tempos de 5 minutos, com troca 'de
campo e sem descanso.
Presistindo o empate, será o mes

.mo decidido por ·5 "penalt" para
cada clube.

4<\ As finais, .serão de 30 minutos,
divididos em dois tempos de 15 mi
nutos, com mudança de campo, e

sem descanso. Havendo empate se

rá prorrogado por 10 minutos, com
mudança de campo e sem descaso.

5R Não serão permitidas substi
tuições de jogadores, durante o

transcurso dos jogos, Os clubes po
derão apresentar as equipes dife
rentes, quando tiverem de intervir
mais de uma vez,

A data de ôntem recordou-nos

I Ao que apuramos, os diretores do

I Paula Ramos, desta capital e Pal

meiras, ela próspera cidade de BIu-

I
menau, assentaram definitivamente
a realização de dois jogos arnisto

I sos entre o seus esquadrões. O pri-
meiro encontro está marcado para
amanhã nesta capital, devendo o

segundo ser disputado em Blume
nau n� próxima quarta-feira.

POLYPHENOL

que:
_ em 1636, Francisco Rebelo,

tomou o Engenho Velho, junto ao

Pirapama;
_ em 1638, a. esquadra de Joan

Vander Mast, conduzindo o Conde

Mauricio de Nassau, entra na Ba

hia de Todos os Santos ;
_ em 1641, foi deporto o Mar-

quês de Montahão,. na Bahia, sob

suspeita de não haver aderido á

r.evnluçâo da Indep'endencia de

Port�gal; '...<'
_ em 1648, o ��neTal Franc.isco

Barreto de Menesês assumiu no

Arv�ial Novo o gover'no de Per

nambuco e o comando em chefe do

Exercito em operações:
_ em 1826, foi criada a Ordem

Imperial de Pedro 1, que só foi

concedida, além dos que faziam

parle da .FaIn�li� Imperial, sómen

t'e a dois bol'aSlleu'os: o Marques de

Barbfte,ena e o Duque de Caxias;
_. em 1839, assumiu a pasta da

guer ra, o Chefe de Divisão Jacinto

Roque de Senma Pereira;
_ em 1845, em Sabará, Minas

Gerai:3, nasceu o romancista Júlio

Cesar Ribeiro que veio a talecer

em Sanlos a 1 de Novembro de

1890;
_ em 1848, faleceu .0 Tenente-

general reformado José Manoel de

Morais;
-em 186'd, o General Osório, á

í'rente do 2° Corpo de Exército,

transpoem o Passo da Pátria;
-em 18õ7, Caxias substituiu o

Gen. Mitre no comando em chefe

das Forças Aliadas;
_ em 1,869, o ,Marechal Conde

d'Eu assumiu em Luque, o coman

do do Exerci to Brasileiro;
-em 1870, faleceu no Rio o Dr.

João. José Coutinho, que foi presi
dente .desta então província, inau

gurando-se em sua. gestão a Biblio

teca Publica;
- em 18715, foi lançada a pedra

fundamental do monumento á me

moria dos 'eatarinenses que morre

ram na guerra do Paragui ;
- em 1894, foi afundado. na baia

Norte, o encouraçado "Aquidaham".
x x x

A data. de hoje recorda-nos que:
-em 1832, houve a revolta do

partido '''caramurú'' (reacionário
.ou restaurador), com o fim de de

pôr a Regência:
- em 1839, atacando Garibaldi,

- em 1866, após transporem o

RITZ - Hoje ás 4,3ú e '7,30 horas
1° Brasil Atualidades - Nacional.
2° - Harry Carey e Paul KeUy

-em:

TORMENTO NA CHINA
Um drama de ação e suspense ..•
3° - Libertad Larnarque c HUgCl

Del Carril - em:

MADRESELVA
Uma linda e romântica história

de amôr,
1

Censura: Impróprio até 14 anos.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
ROXY -- hoje ás 4,30 horas

·1° - Brasil em Fóco - Nacional.
2° - Hott Gibson e Bob Steele

_,em:

MALFEITORES
Um western de lutas e torcidas.,.
3° - Continuação do seriado:
CHIK CARTER, DETETIVE

Lutas. .. torcidas". ação, ..
4° - Libertad Larnarque e Hugo

Del Carril - em:

MADRESELVA
Uma linda história de amôr ...
Censura: Proibido para menores

de 10 anos.

.Preços : Cr$ 4,00 e 3,00.
ROXY - Hoje ás 7,30 'horas
1° - Brasil em Fóco - Nacional.
2° - Hott Gibson e Bob Steele -

em:

MALFEITORES
Um western de lutas e torcidas.
3° - Continuação do seriado:
CHICK CARTER, DETETIVE
Aventuras ... torcidas." ação ..•
4° - Harry Carey e Paul Kelly -

em:

TORMENTO NA CHINA
Um drama de ação e suspense•••
Censura até 14 anos.

Preço único: Cr$ 4,00.

CIVEL E: COME:RCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIE:DADES

o Desinfetante da' atualidade que se encontrava em uma casa, na

Ter!or dos microbios, acha-se barra do Camaquã, na Lagôa dos

à ven la ne�t I pr lÇ 1 Patos, o então Major Franci·sco Pe-

Pedidos a ]. MARTÍNS & I dro de AbI'eu (mais tarde Briga-
SILVA. Rua João Pinto, 16 deiro e Barão de Jacuí), é ferido e

Caixa Postai o'. 332 Tepelido;
,

v! fJilttlolfo fi;PãeiJta: �
ADVOGADO - CONTABILISTA

.

CONTABILIDADE: GE:RAL

'FLORIANOPOLIS-S,C.

Passo de Pátria, as tropas do Ge
neral Osór-io acamparam em Lagu
na ,- Sirena, onde f'oram atacados

pelo Genera.l Ba-siÜo' Bemitz com

4,000 paraguaios, que sofreram
completa 'derrota;
.- em 1894, o Almirante Jeroní

mo Gonçalves retoma para. a. l�ga
lidade a cidade do Desterro, que

pa:�sou a se chamar Florianópolis.
como homenagem ao .Chefe do Go

vêrno, Marechal Flo�iano Peixoto.
Alldté lYilo' Todasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Garage Delambert-
Já executa sel'v'iço de LAVAÇÃO e Polimento

frClnsportes r « i � .. (,-Hl ·i. �Qrg3'1 do pÓrt'.> de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YOBK
Florieo6polie
São Fran cieeo

Informaçõe. com os Agente.
Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone

do�Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone
1.212' (, Rod. teleg,
6 MOORRMACK

�os co�nr�
DO TRABALHO -=4

5 e o E s.oCIAt.!

POiiUO A!.:lEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA' PÁTRIA N.O 68 1." ANDA�.

CAIXA POSTAL. 61lS - TELEFONE 664(l - TELEIàRAMAs.: .I"ROTECTORNo

Agencia Geral pará 8t8.· Vatarin8
, Rua Felípe Schmidt, 22 ' Sob.

.

Caixa Postal, 69 - TeI. "ProtectoraR - ,FLORIANOPOLIS

DORES NA CINTURA E NAS ."
JUNTAS PROVAM A AÇÃO DEFICIENTE DO'S""'RINS!
A causa fundamental das dô
res na cintura e nas juntas,
dôres reurnaticas e perturba
ções urinarias encontra-se na

'falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins. Es
tes, que devem eliminar todos
os traços de substancias toxi
cas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se

acumule e penetre ern todo
o organismo.
Este acido urico rapidamente
fôrma cristais agudos, á seme

lhança de agulhas, que se alo
jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

.

cruciantes d ô

r es do reuma

tismo e outros males do sis-

tema urínario. O tratamento

apropriado deve fazer voltar
os rins ao' seu estado normal,
afim de poder ser filtrado o

acido urico. É por isso que as

Pilulas DeWitt conseguem dar
alivio ''permanente nos mais
rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam
diretamente s·obre· os rins,
devolvendo-lhes, a sua ação
natural de filtros das impu
rezas do organismo.
Terá V.S. provas visiveis dessa
ação salutar dentro de 24
horas após o uso das Pilulas
De Witt. As legitimas Pilulas
De Witt para os Rins e a

Bexiga acham-se á venda em

todas as farmácias.

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

Dr. Polydoro S. Thiago Dr. Roldão Censenl
CIRURGIA GERAL - 'ALTA CI
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, tirai
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varícocele, 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. SANTAELLA
(Fonnado pela Facuidade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
.

Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatâs do Distrito

Federal
Ex-interno dr Hospital Pstqtriá-"
tríco e Manicômio Judiciário

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

Nl!:RVOSAS
oonsultzrto: . Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car-

valho, 70.
.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência 1.305.

fédiCO
do Hospital de Caridade' de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

p;INICA
MÉDICA - DlSTUR

lOS DA GESTAÇAO E DO
PARTO

�ças
dos orgãos internos. espe
cialmente do coração

ças da tiroide e demais

glàndUI.as,_,/" internas
UROTERAPIA - ELECTRO
MOGRAFIA - METABOLIS·

�
MO BASAL

Consultas diàriamente das 15 ás
1.8 horas

tende chamados a qualquer hora,
. inclusive durante a noite.

, Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.
Fone. 702 •

-l esidência : Avenida Trompowski, 62.
Fone 760

� o _

Dr. Savas Lacerda
Médico·cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Gargama
J"rescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clinica
Consnltór'io: Felipe Schmidt, 8

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

Dr. Paulo' Fontes
Clínico e operador'

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 is
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Newton D'Avila
Operações' - Vias 'Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anua r
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles, 23. Atend�
diàriamente às 11,30 hrs. e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

I
'

Dr. Mário Wendhauseli
C1inica médica de' adultos e ,criançasConsultório' - Trajano, 29

Telef. M. 769

I
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência: Felipe Schmidt
,
n. 38.

I Telef. 812
.

� --------------

Dr. Lins Neves

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

--_.,----

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n, 7
- Sobrado - Telefone 1.461

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

Telefone M. 834
.

TIN:rURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chcpeo-

'Profissional competente - Serviço rsptdo e garantido.

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.0(}0,00 até Cr$ 100.000,00 renda.
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuroe mensais.

Informações nesta r.e.dação.

F.ARMACIA ESPERANÇA
do Farmae6.tJeo NILO J.4,US
80J. e .....111 ..ri rehrlja

DntJu ..el.aa18 _ "ruceiru -. Bo iUu - p.,....
. .

..riu. - ArttI.... ItHNeItL. •

'

hraIl..... uata ....rTI.ada .. reeela.'rte .�M;

�'

Pi I ii iii'ivi);-w ITt
o Vidro grande -de Pilu/as De Wiff, contendo duas vezer e meio a

Quantidade do lamanho pequeno, custa proporcionalmente muilo menos.

Negoc,io
. de

. -

OCaSlaO
1 elevador WAYNE para automoveis

2 talhas para 3 toneladas
1 maquina de lavor
Proteleiras, bo lcões etc ...
Tratar lia GARAGE D E L A M B ER T

Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Weste�-Point
Atende a Domicilio

Completa
'

aparelhagem.
TécniCOS competentes

RUA TIRADENTES. 22-A
Fone 1382

•••••• -._! •••• ••• ••• •••••••• •

Vende-se
Um barco. Ver e tratar na

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto, 44

'VENDE-SE
Uma otima propriedade,

con tendo 2 casas, garage, po-
mar e pasto. ,

Tratar em Rancho Queima
do na Fersrmcia Pilar' ou em

Cernbirele com Raul Sell.

I 'LENH·A I
Peça pelo telefone 719

I
Prc nta entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

CASA MISCELANRA diatri·
buidora po. Rádiol R'&JC. A
Victori Válvulal e Dilcol.
Rua Conselheiro Mafra'

'. . . . .. . .

O, Crédito Mutuo Predial, oferee,
aos seus associados o melhor pIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oe
mensais.

• • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••• o

Cesmrefre
Moça sabendo cortar ofere

ce seus serviços para costu
rar nas residencias,

Cartas pará Irene Maria
Fereira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua Laies

[

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

O VA.LE. D0 ITAJAJ
ProC1ll'em .a Ag&neia

Progresso,
LIVR.A.DIA 43,�u:

ROSA

,

,., -I.,
rilllra. Fabricant. • distribuidores do. afamado. con- I'11 '11 fecçõ•• -DISTINTA- e RIVET. Po••u. um gran.

I
\

"

f

.

de .ortimento, d. oasamiral I.. rl.cadol.' brin.
bon•• bal'ato•• algodõ••,'mol'in. e aviamento.
pal'a alfaiat••i que -·recab. düetam.nt. da.

I·A CAPITIU,· ahc:uno a at.agl!o do. Snra. Come..clGBttte do lntol'lol' no ,entido de lhe fazer.m '1m.
. vi.ito ente. do efetuaram .ua. aompr".�' MATRIZ em Flol'ton6poU.. -4 FILIAIS em Blum.nau • Laje••

................................................................................................ ....ma__•
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o recórde rn und ía.l lgualou
, Notável façanha de

São Paulo, 13 - A Federação tido maior destaque, pelas suas vi
aulista de Tiro ao Alvo, tem bri- tórias incontestáveis em quasi to
ado, fazendo realizar quasi que das as competições promovidas pedos os domingos competições pre- la entidade do tiro, é o jovem Alan
aratõrías para o adestramento de Sohocinski. '

eus representantes ao Tor�eio Pré I Alan, com apenas 16 <U10S, COIl-
írnpico, ' seguiu a notável proeza de igualarDe/todos os atiradores, o que tem

,

um jovem atirador 'pauilstadebaixo de .sua mira. no mundo resultados como os seus.
o recorde mundial de tiro rápido, Esse jovem é também figura res- Alan assombrará aos concorrentes
uma das provas mais dificeis dessa peitável, concorrente de valor nas olímpicos e aos assistentes que esmodalidade útil, agradável e absor- provas de carabina olípíca e pis- tiverem em Londres,-na ocasião dovente. Registrou a maior marca pos- tola livre. Grande Torneio.
sivel, alinando perfeitamente todas I Alan nos assombrou, porque não Será um dos "olímpicos" mais [o-as silhuetas que foram colocadas é com frequência que se registram vens e um dos mais sérios candida-

tos a um título de campeão.

aula Ramos e Palmeiras, jogaráo' amanhã, no campo da f. C. D.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I Ao que apuramos, os diretores do

I Paula Ramos, desta capital e Pal
ineiras, da próspera cidade de Blu-

I
menau, assentaram definitivamente
a realização de dois jogos amisto

I sos entre o seus esquadrões. O pri-
meiro encontro está marcado para
amanhã nesta capital, devendo o

segundo ser disputado em Blume
nau na próxima quarta-feira.

«onze» do Figuejrense �p�esentar-se-á �:'::!:a::jeamanha em Ita)il qn� d,ta do ôn;;' recordou-nos

conjunto do Figueirense deve- "O esquadrão de aço" apresentar-I tivos de Santa Catarina foi convi- - em 1636, Francisco Rebelo,exibir-se domingo próximo na J se-á com todos 'os seus elementos I dada' para fazer parte da delegação tomou o Engenho Velho, junto aoade de Itajaí, frente ao "onze" titulares, inclusive o médio Gastão'l do alvi-negro, sido indicado o re- Pirapama;Estiva F. C. I recentemente contratado. . datar desta folha. - em 1638, a esquadra de Joan
A Associação dos Cronistas Esporo Vander Mast, conduzindo o Conde

Mauricio de Nassau, entra na Ba
hia de Todos os Santos;
_ em 1641, foi deporto o Mar

quês de Monlahão, na Bahia, sol)
suspeita de 'não haver aderido á

r,evolução da Indep'endencia· de

Portugal ; ,�
_ em 1648, o q�n-eral Franc.isco

Barreto de Mcnesês assumiu no

Arrlaial Novo o governo de Per

nambuco e o comando em chefe do

Exercito em op erações ;
_ em 1826, foi criada a Ordem

Imperial de Pedro I, que só foi

concedida, além dos que faziam

parte da Fam�li� Imperial, só�ent'lo! .a dois m-asileiros : o Marques de

BarbttOOna e o Duque de Caxias;
_ em 1839, assumiu a pasta da

g.uerra, o Chefe de Divisão Jacinto
Roque de Senma Pereira;

_ em 1845, em Sabará, Minas

Gerais, nasceu o romancista Júlio
Cesar Ribeiro que veio a ralecer
em Santos a 1 de Novembro de

1890;
_ em 1848, faleceu .o Tenente-

general reformado José Manoel de

Morais;
-em 186'3, o General Osór-io, á

frente do 2° Corpo de Exército,
transpoem o Passo da Pátria;
-em 18ó7, Caxias substituiu o

Gen. Mitre no comando 'em chefe
das Forças Aliadas;
_ em 1,869, o Marechal Conde

d'Eu assumiu em Luque, o coman
do do Exercito Brasileiro;
-em 1870, faleceu no Rio o Dr.

João. José Coutinho, que foi presi
dente .desta então província, inau
gurando-se em sua gestão a Biblio
teca Publica;
- em 187,5, foi lançada a peelra

fundamental do monumento á me

moria dos oaíarinenses que morre

ram na guerra do Paragui ;
- em 1894, foi afundado, na baia

Norte, o encouraçado "Aquidabam".
X x x

A data. de hoje recorda-nos que:
-em 1832, houve a revolta do

partido '''ca.ramurú'' (reacionário
.ou restaurador) , com o fim de de
pôr a Regência';
- em 1839, atacando Garibaldi,

o 8
'

, '

L.Jli�U'.c;Vl'1iA'l'O CITADINO DE

"team" ?oC!c��!�egu'd�:�çãoS�refu�����!!titUi_1 As resoluç��sT��O�ep�rtamento
.

té
.

A it V -

ó á hecid t
. i de Futebol da F. C. D, tomadasrrnou-nos o cmco gapi o ec çao s ser con reei a .no ornero t,

d "T
.

I"" doo está sendo reforçado, tudo in- início, marcado para o dia 9 de
acerca os orneios I1lCIO

Campeonato Citadino de Futebol,ando que êste ano não será o maio vindouro.
em suas reuniões de terça-feira úl-beiro" do certame futebolístico
ti'ma, foram as sezuintes :

'

Entretanto correm rumores de �

clube da faixa amarela fez que o centro-médío Luiz e os di- 1° jogo Olímpico x Bocaiuva;
tei D I' 'h T'- 'I d 2° Ioso Avaí x Figueirense;a aquisições para a temporada an eiras �; e ipm o e rao, toe os . o J

3° jogo Paula Ramos x Vencedorcial, negando-se o técnico a re- Avaí e ainda o ex-goleiro do Cara-
do 1? jogo;ar os seus nomes, pois deseja vana do Ar, Luiz, passarão a ,de- 40 jogo Vencedor do 20 jogo xnter silêncio em torno da for- fender as cores do Bocaiuva.
Vencedor do 3° jogo.

2a Marcar a seguinte tabela para
.

andade do S. Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

Fundada em 1765 Dignidades para o biênio de 1948 a

1940.

o "Torneio Inicio" do Campeonato
de Profissionais, para o dia 9 de
Maio, com inicio'. ás 15 horas:

1° jogo Figueirense x Paula Ra-
mos;
2° jogo' Avaí x Bocaíuva ;
3° jogo Vencedor do 1° jogo x

LEIÇÁO DAS DIGNIDADES
Informo que é permitido aos srs.

ordem do Sr. Irmão Prove- Irmãos eleitores, que não poderem
para cumprimento dos disposí- comparecer por motivo [ustifícado,

s dos artigos 23 e 24 do Com- remeter ao sr. Irmão Provedor as
isso da Irmandade, convoco os suas chapas, dentro de carta fecha
Irmãos eleitores, para no dia da e assinada (Art. 28 do Compro

e maio, às 9 horas,

comparece-lmiSSO)"Consistório da Irmandade, Consistório, 15 de abril de 1948.
se proceder à eleição das Luiz S. B. da Trindade, Secretário.

-. .

Vencedor dei 2° jogo.
3° Tornar publico que, a duração

de cada jogo do Torneio Inicio, se

rá de 20 minutos, com 10 minutos
para cada meio tempo, .com mu

dança de campo e sem descanso.
Havendo empate será prorrogado
por 10 minutos, divididos em dois
tempos de 5 minutos, com troca "de
campo e sem descanso.
Presistindo o empate, será o mes

.mo decidido por 5 "penalt" para
cada clube.

o B R A� F I T E
'OM.PAlNlHilA SUL BRASl!LElRA -DE FIAÇÃO E TECELAGEMAvenida Capanema, N. 38 ,_ Caixa Postal, 224

CURITIBA PARANA

4a As finais, .serão de 30 minutos,
divididos em dois tempos de 15 mi
nutos, com mudança de campo, e

sem descanso. Havendo empate se

rá, prorrogado por 10 minutos, com
mudança de campo e sem descaso.

59. Não serão permitidas substi
tuições de jogadores, durante o

transcurso dos jogos. Os clubes po
derão apresentar as equipes dife
rentes, quando tiverem de intervir
mais de uma vez.

Não subscreva ações da
:COBRAFI'TE

hrasilidade ou com objetivo
judar. Subscreva, sim, depois
star plenamente convencido
ue subscrevendo ações da

COBRA,FITE
á fazendo uma, boa aplicação
pital ou economia.

OQBRAFlTE. com uma admânístração cônscia das suas magnas
responsabilidades, pode oferecer,PODE GA:RA:NTJR. E essa garan-

��r�u�ignª de fé e de confiança iDr. A. SantaellaCIOIBIRAF(TE I�pela sua aluai diretoria, jamais REASSUMlU A CLÍNICI\ofereceria um negócio que não ---
_fosse alicerçado por uma situação .

economíca solida, com perspecti- POLYPHENOLvas animador-as, com um progra-
ma realizável, dentro de um planopreviamente traçado, onde tudo l O Desinfetante da atualidade que se encontrava em uma casa, naé previsto, Ter! or dos microbios. acha-se barra do Camaquã, na Lagôa dosOBRAFITE para o desenvolvimento do plano de atividade do à ven ia nest I pr fÇ \ Patos, o então Major Francisco Pe-utrroso PARQUE INiDUS'DRlIAL, p,recisa de maior número de

'I
J sacias ou acio.nistas, que sulbsrire\'am suas ações, com maior ou Pedidos a J. MARTINS & dro de Abreu (mais tarde Briga-r .capital, com uma ação, até. SILVA. Rua João Pinto, 16 deiro e Barão de Jacuí), é ferido ecVEtoGX PROPAGADORlh Caixa Postai o'. 332 l'epelido;.

33

- em 1866, após transporem o

RITZ - Hoje ás 4,3ú e '7,30 horas
1° Brasil Atualidades - Nacional.
2<l - Harry Carey e Paul Kelly

- em:

TORMENTO NA CHINA
em drama de ação e suspense ..•
3° - Libertad Lamarque e Hugo

Del Carril - em:

MADRESELVA
Uma linda e romântica história.

de amôr.
'

Censura: Impróprio até 14 anos.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
ROXY - hoje ás 4,30 horas

,1° - Brasil em Fóco - Nacional.
2° - Hott Gibson e Bob Steele

_em:

MALFEITORES
Um western de lulas e torcidas ..•
3° - Continuação do seriado:
CHIK CARTER, DETETIVE

Lutas. .. torcidas,.. ação ...
4° - Libertad Làmarque e Hugo.

Del Carril - em:

MADRESELVA
Uma linda história de amôr ...
Censura: Proibido para menores

de 10 anos"

.Preços: Cr$ 4,00 e 3,00.
ROXY - Hoje ás 7,30 'horas

1° - Brasil em Fóco - Nacional.
2° - Hott Gibson e Bob Steele -

em:

MALFEITORES
Um westerrn de lutas e torcidas.
3° - Continuação do seriado:
CHICK CARTER, DETETIVE
Aventuras ... torcidas ... ação .. _

4° - Harry Carey e Paul KelIy -
em:

TORMENTO NA CHINA
Um drama de ação e suspense •• ,

Censura até 14 anos.

Preço único: Cr$ 4,00.

Dt ,filtrlolfo ri;PdeiJ«4 �
'ADVOGADO· CONTABILISTA· :

I
CIVEL c COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

'FLORIANOPOLIS-S,C,

i.UM .. -4i}it•• p �� .....
Passo de Pátria, as tropas do Ge
neral Osério acamparam em Lagu
na -- Sirena, onde foram atacados
pelo General Basilio Bemitz com
4,000 paraguaios, que sofreram
completa 'derrota;
,- em 1894, o Almirante Jeroní

mo Gonçalves retoma para, a lega
lidaele a cidade do Deslerro, que
pa:5S0U a se chamar Florianópolis.
como homenagem ao .Chef'e do Go
vôrno, Marechal Flo�'iano Peixoto.

André lYilo' Taclasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Garage Delambert-
Já executa serv'iço de LAVAÇÃO e Polimento

Dr. Polydoro S. Thiago Dr. Roldão Consani
CIRURGIA GERAL - -ALTA CI

. RURGA - MOLÉSTIAS DE SE
NHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi-F
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, tirai

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

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

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

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

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

do llrasil)
-

Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno dr Hospital Psiquiá
trico e Mauicômio Judiciário

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

Nl<:RVOSAS
Consultõrio: ,Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car-

valho, 70.
.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência 1.305.

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 glândula.

internas
N�UROTERAPIA ELECTRO
CARMOGRAFIA - METABOLIS

MO BASAL
Consultas diàriarnente das 15 ás

1.8 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-cir úrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clinicá
Consultório: Felipe Schnfidt, 8

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

Dr. Paulo' Fontes
Clinico e operador'

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26.
Telefone: 1.405

OInsultas das 10 ás 12 e das 14 á8
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.62·0

Operações' - Vias "Urinárias -

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

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

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

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. l\1ário' ,Wendhausen'
C1inica 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. NeWton D'Avila

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto II. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

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

Telefone M. 834
'

TIN'fURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforme chcpeo-

'Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

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

Informações hesta redeçêo.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmae8.tleo MLO LAUS

BoJ. e aJIUUlJa' ..ri • na .rehrWa
.,...... aacl.aaü • "raapiru -- Ho....w.. _ p""_

..rtu
_

-- Ãl1fSft •• ltel'l\1Clt..
•

hraa....... exata ....rTIada .. r.....b1'rIe .W....

rl'(lnsportes r3J� J('H! 'i� -::arg.1·1 do pórt'J de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YOBI
Floris n6poJia
São Pran ciecc

Informaçõe. com os Agente.
Carlos Hoepcke SIA - CI - Telefone

ôo:Su! - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelooe
1.217 (, End. teleg,
6 MOOREMACK

rof�LºJAN�� �
__ ACel DE NTES

nos CON1�
DO TRABALHO -=4

s
é

e e s..oC.At.�

PO�TO AlEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA' PÁTRIA N.o 68 1.<> ANOAft.

CAIXA POSTAL. SIlS - TELEFONE 6640 - TELE(iàRAMAS: .I"ROTECTOR.....

Agencia Geral pará 8t8 ..CatariQ8
, Rua Felipe Schmidl, 22 Sob.

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

DORES NA CINTURA E
_

NAS i��!!!;ff,
JUNTAS PROVAM A AÇAO DEFICIENTE DOS RINS I,
A causa fundamental das dô
res na cintura e nas juntas,
dôres reumaticas e perturba
ções urinarias encontra-se na

'falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins. Es
tes, que devem eliminar todos
os traços de substancias toxi
cas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se

acumule e penetre em todo
o organismo.
Este acido urico rapidamente
fôrma cristais agudos, á seme

lhança de agulhas, que se alo
jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as -.

cruciantes d ô
r es do reuma

tismo e outros males do sis-

tema urinario. O tratamento

apropriado deve fazer voltar
os rins ao' seu estado normal,
afim de poder ser filtrado o

aeido ,urico. É por i1lS0 que as

Pilulas DeWitt conseguem dar
alivio permanente nos mais
rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam
diretamente sobre os rins,
devolvendo-lhes, a sua ação
natural de filtros das impu
rezas do organismo.
Terá V_S_ provas visiveis dessa
ação salutar dentro de 24

'

horas após o uso das Pílulas
De Witt. As legitimas Pilulas
De Witt para os Rins e a

Bexiga acham-se á. venda em

todas as farmácias.

�
.

•
�. 18EX��Av:, RINS EAl

.

PIIu lã s·1)(-W ITT
o Vidro grande -de Pilulas De Witt, contendo duas vezer e meio o

Quantidade do tamanho pequeno, custo proporcionalmente muita menos,

Neqocio : de
. -

occsico

Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-Point

Atende a Domicilio
Completa aparelhagem.
TécD1cOS competentes

RUATIRADENTES, 22-A
Fone 1382

Vende-se
Um barco. Ver e 'tratar na

firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto, 44

/VENDE ..SE
Uma otima propriedade,

con tendo 2 casas, garage, po-
mar e pasto. ,

Tratar em Rancho Queima
do na Fermecie Pilar' ou em

Cambirela com Raul Sel/.

I LENH-A I

1 elevador WAYNE para automoveis
2 talhas poro 3 toneladas

1 maquina de' lavar'
Prateleiras. balcões etc ...
Tratar na GARAGE DE L A M B ER T

o VALE, DO' ITAJAt
Proeurem Da Agê:nela

Progresso,
LIVR.A.DIA 43,�U

ROSA

Peça pelo telefone 719

I
Prc nta entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

CASA MISCELANEA diltri
buidora pOI .Rádio. R,·"C. A
Victor. Válvula. e DiICOI.
Rua Conselheiro Mafra'

'. . . . .. . ... � . . . . . . . ... . .....

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• CIo

Costureira
Moça saberuio cortar ofere

ce seus serviços para costu
rar nas reeidencies,

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

1_"A OA"'.,.'-,l.lrlarilll Fabrlcant. 8 distribuidores da. afamada. een-
'1111 fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po••ue um gran

de .ortlmento c:ie oasemiral., rl.cado. I' brinl

I -,
bani e barato.. algodõel, ,maridO. e aw-lamendtol, , pal'a alfaiateli que -'recebe iretament. ai

...lhclI'." fdbr!ca.. A Coa0 eA CAPITAL- ohcmo a cat.lagao dOI Snta. Com.raIGU.t.. do interior no ••ntido de lhe fazerem 'Im..

vl.lta ante. do .fetuorem .ual eomprll.�' MATRIZ em Flol'ton6poU.. ....; FILIAIS em Blum.nau e Laie••
� � _ --....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A PAVOROSA CATASTROFE DE DEODORO, SE ENLUTA E COMOVE A ALMA .NACIONAL, TAMBÉM ALERTA O BRASIL.
OS INCÊNDIOS DE QUARTÉIS, NA PARAIBA E NO PARANÁ, OS DESASTRES AVIATÓRIOS E NAS FERROVIAS, (IITI..
MAMENTE VERIFICADOS COM IMPRESSIONANTE FREQUÊNCIA� INDICAM ATIVIDADES SUBVERSIVAS� SANGRENTAS

IMPIEDOSAS ... TÃO DO SABOR DOS TRAIDORES COMUNISTAS.

fPlorI8"Ó�oll" 17 de abril de 1948

Destêrro - Flo
rianópolis
Quando a 6 de Setembro de 1893,
uma parte da Esquadr-a Bras ileii-a,
sob o comando do 'Almirante C�'iS
tcdio José de Melo, se revoltou con

tra o Govêrno Federal, dois navios
,rumaram para o Sul, atacando a

eiossa capital, que foi tornada no

dia 29 do mesmo mês.
A 14 de Outubro foi estabelecido

o Govêrno Revolucicnát-io, provi
sério, sendo aclamado Presidente
o Capitão de Mar e Guer-ra Frede
rico Guilherme de Lorena.
A revolução, que se havia. alas

trado, estava triunfante nos três
Estados do Sul, quando começa
ram a surgir' divergências entre

os principais chefes, causando <1:;;

sim o consequente enrl'aqllpeimen
ta e passando a serem -mani f'es i a

d03 os átos de indisciplina. na ':",_

pa.
Depois de ingentes esforços cnn·

seguiu o Governo legal dominar a

situaeão,
No dia 16 de Abril de 4891 foi

torpedeado e posto a pique, na bar
ra Norte, junto aos Ratones, o en

couracado "Aquidaban", que esta
VJ sob o comando do então Cap i
tão de Fragada Alexan'drino de

Alencar, pelo caça torpedeiro
"Gustavo Sampaio".
No dia imediato (17) o Almiran

te Jeronimo Gonçalves retomou a

cidade. do Desterro para a leg'ali
dade, passando, 'antão, a nossa Ca

p� tal a se chamar Elorianopolis,
como homenagem ao Chefe do Go
võrno legal, o Marechal Floriano
Peixoto.

André Nilo T'adascc

llervasin N. Cuoeo
Arnoldo Suarez Cuneo e Senhora,
comunicam as pessóas de suas re

lações o faleoirnento de seu quer-i
(!.) sobrinho GERVASIO NAHAS
CU;\;EO, ocorr-ido a 14 do corrente
na cidade do Rio de Janeiro.
Fpolis, 16 de Abril de 1948.

P,artido Social
Democrático
SEDE DO ESTREITO

Amanhã, pelas 10 horas, no dis
trito do Estreito, terá lugar a so

Iene inauguração da séde do Par
tido Socfal Democrático, à rua 24
.de Maio, n. 865. Nessa ocasião se

rão também inaugurados os retra
tos do sr. Gal. Eurioo Gaspar Du

tra, Presidente da República do sr.

Nerêu Ramos, Vice-Presidente, '16
República ·e Presidenúe do P. $;(1).
no Brasil, do sr. Aderbal Ramos
eh Silva, governador do Estado e

do sr.' Celso Ramos, Presidente do
P. S. D., em Santa, Oatanína.
Para essas solenidades recebe

mos atencioso convite do Direto
ria do Estreito.

Assembléia'
Legislativa

Por falta de espaço deixamos
para a edição de amanhã o noti ..

ciário a respeito da sessão di> on

tem da Assembléia Legislativa do
Estado, em a qual foram eleitas fI'3

Comissões.

Cid LUDre� Ribas
Transcorre, hoje, a data do ani

versário natalício do ilustre depu
tado Dr. Cid Loures Ribas, elai!o
pelo Partido Social .Democráttco
em Ohapecóve que exerce, na AE
sr.mbléía Legislativa do Estado, a

elevada função de 10 Secretário.
Contando. com vasto círculo de

.arnizades na sociedade Plor íuno
politana, S. S. receberá as mais ex

piessívas demonstrações de aprrço
·e estima.

"O Estado" associando-se a es

sas justas manifestações, deseja
lhe felicidades.

JEEPS NOVOS
fip O 1948-civil

ofereço dois para pronta entrega
no Rio de Janeiro, com capota.
pneu sobresalente e t'erramen Las

preço único Cr$ 52,000,00, cada.
Cartas ou telegramas para Caixa

Postal n. 328, Florianópol1s, ou

pessoalmente nesta redação.

Novenas de N. 8. do
Sagrado Coração'
Comunica-se aos fiéis que as no

venas dessa devoção, referentes ao

mês corrente - abril -, terão iní
cio sábado dia 17 ás (7 horas) 19
horas.

Otto b'oduz qualidódtol !Café
o ao seu fornecédor. Peço-

Nova revtsra
Por todo o .mês de maio próximo,

lançada pelo "Estabelecimento Grá
fico Brasil", aparecerá em Floria
nópolis a revista mensal ilustrada
"Leia-me".
Capa em tricomia e ótimo papel

para o texto, será uma revista mo

derna, com interessantes reporta
gens, belas crônicas sociais, litera
tura selecionada e amplo noticiário
de interêsse geral.
Esperamos que seja uma iniciati

va vitoriosa e capaz de corresponder
ao progresso da nossa capital.

A maior excursão auto
mobilística do mundo

Chegaram, ontem, a esta Capital,
os .srs. Paulo Valente, proprietário
em Alagôas, e Wellington de Albu

querque, de tradicional família per
nambucana, que vêm de Recife e

estão tentando bater o rec-v âe rnun

dial de autorpobilismo, ambos cre

denciados pelo Automóvel Clube de

-
.

A solene instalacão da· Assembléia Legislativa
o 8overuador do Estado apresenta sua mensagem. - As�

bancadas cumprimentam o Chefe do Executivo,
no PaláciO. - Outras aetas,

"

Os srs. deputados dirigem-se ao Palácio

No salão nobre do Palácio, o Governador palestra com os deputados
. Boebeid. J, J. Cabral e Oswaldo Cabral

Conforme estava manado 8 di' da, dr. Leoberto Leal, Secreuu-io Marinho, comanclante da Polí()i�lJ1
acordo, aliás, com o preceito cons- da Viação; Obras Públicas e Ag,'I- Militar e oficiais, comandante Al
titucional a Assembléia Legislatí- cultura, Comandante Plínio C�JH:al, varo Ca�o, .chefe elo estado-maior
va do Estado instalou-se solene- Capitão dos Portos, major-aviador do 5.0 Dlstntlt Naval e oficiais, co-:
mente e reiniciou os seus trabalhos Rafael Leocádio Pereira e of'i- mandante e oficiais do 14. B. C."
na qninla-feira última, em sessão ciaís da Base 'Aél"ea, CeI. Alv',,;, � oocluc: a pagina 3)
especial a que compareceu S. Exa.
o sr. Governador Aderbal Ramos
da Silva. O ato teve início às '15 ho
ras, quando no Palácio da Praça
Pereir-a e Oliveira, tomando-lhe
Jíteralmente todas as dependências,
encontravam-se altas autorídadcs

CURITIBA TlUe.AIIÃ: PROSEBRAS
/

PARANA. �

civis, mililares € eclisiásticas,
exmas. famílias, senhorinhas, re

presentações escolares e populares
Pernambuco, do qual são sócios. em geral. Nos lugares reservados,
A excursão que realizam é patro-, � nossa reportagem .cons.eguiu ano

cinada por altas personalidades ad-
tàr .?·s srs. des. Gllllherf!1·e Abry,

... . presidente do calenda 'I'ribunal Re-
ml?lstrahvas. N.a noite de ontem, gional Eleitoral, jornalista Gusta
estiveram os dOIS valentes patricios vo Neves, Secretário em exercício
neste jornal, onde em palestra com da Justiça, Edücação e Saúde, dr.

seus diretores tiveram oportunida-/
Oton Gama ,d'Eça, Secretár-io da

, Segurança Pública, dr. David For ..
Conclue em outro local reira Lima, Secretário da Fazen-

FRECHANDO •••

OD1:á1'io, de ontem publicou uma transcrição do seu

colega de Noticias, do IRia, segunda. a qual quatro Juizes ca:';,
ríocas informam que. não deram mandato ao demais magis
trados para a celebração de u'a Missa em acção de graças pe
lo restabelecimento do sr. Nerêu Ramos, Vice-Presidente da
República. Até aí nada, de novo! Esse direito de ressalva lhes
assistia, mesmo em face de o ato religioso ter sido iniciativa
de' juizes amigos do sr. Nerêu Ramos. Econtece, porém, que
os ilustres reclamadores, ou o jornal com ou sem mandato
cleles, aliaram a homenagem a uma segunda mi'ra: o projeto
de aumento de vencimentos dos magistrados, ora em cur'so
no Senado.

Inúmeros ,são os juízes ·no Distrito. Alguns deles, conhe
cidos nossos, que exeroeram a Judicatura ou a advocaciá em

nosso Estado, onde são ainda lembrados pela compostura
moral, pela independência d,e espírito e pelo porte mental,
de que foram exemplos. A par desses, o 'conceito sinuoso e

mesquinbos, atinge :IDagi'sü�ados outros, ·reconhecidàmenl:.e
integras ,e incapazes· de um gesto avillantemente subalterno.
Se aqueles conspicuos �uizes não va'cílaram em atribuir aos
seus -colegas um desloc.amento de intenções na homenagem
ao Vice�Pr,esidente, é que julgaram a: outrem' como se júlgp.-
riam .a si mesmos.

.

Güilhúme' Tál;
NUNCR EXISTIU IGURL .

'-

PARA FERIDAS,
E C Z E M À S,
J N F L j(M AÇ O E S,
COCEIRA.5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.
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