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.,,8 Assembléia legislativa
loeões aprovadas.- Assuntos versados,.
Eleitas as comissões. - Outras setas,
Verificado número legal, foi Ramos, proferindo breve e aplau

aberta a sessão, sob a presidência .dido discurso.
do SI" José Boabaid e secretar-iada Submetida a votos, a moção 10-

pelos srs. Cid Ribas e Alfredo Cam-. grou aprovação unânime.

pos. A ata da anterior mereceu MoçÃO AO VICE-PRESIDENTE

unânime aprovação, sem ressalvas. NERF;U RAMOS

o M.AlM ANTIGO DU.RlO 01l �. CATAIU.N"

hfH.,:rt.tArIo • D. geN.te, 8DlN"EI NOCETJ - Diretor Dr. RPRENS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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Ino XXXIV Florlln6polls� Dom·ngo,
c

18 ai Abril d.1 1948 N. VOTO CONGRATULATóRIO
PRESIDENTE DUTRA

Ao espaço do expediente. o líder
da maioria deputado Nunes Varela,
justificou brilhantemente O) se-

guinte voto congratulatórío diri-

AO o deputado Antenor Tavares, do
P. S. D., na tribuna, proferiu subs
tanciosa oração, justificamo a se

guinte moção:
Exmo. Sr. Dr. Nerêu Ramos.
Vice-Presidente da República.
Senado Federal.
Rio de-janeiro. >

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

..

Apresentando a sua mensagem ceria � mingua de remédio herriioo,
ao Poder Legislativo, por oca- a saber, o cancelamento do regis·

síão da abertura da presente ses- to de um partido antí-nacional, fi

são da Assembléia, o sr. governador cassação' dos mandatos de seus re

Aderbal Ramos da Silva reuniu, na presentaníes e a consequente
í

lega
:''11a interessante exposição, copio- lidade das atividades comunistas

<ia matéria document.al, que tornou no país"· Folgamos ao ver assim

o seu trabalho um excelente re- tratado, no intróito da mensagem

positório de. informações sôbre .a do Executívo catar-inense "10 Le

situação adminísteativa do Estado. gislativo, um assunto de indisfar-:

Não se limitou, corno 'de praxe çável gravidade, ainda agora tra-
d R rhli

.

t t d
. . . cess em 1915, sendo também apro-noutras unidades a epu ica, a gicamen e acen 'ua, a. E que nouve

-envian aos srs- deputados a saudá- até certo tempo. quem, no recinto vado o acórdo aéreo- luso-hrasileí-

ção protocolar e sucinta resenha I dos trabalhos legislatívcs, investi- 1'0.

das atividades governamentais; fez do de um mandato da U. D. N., 1'1'-
-----------.---

obra de maior extensão e os da- guesse voz de protesto àquelas me- Papel-moeda em
doe estatísticos, esquemas, qua- didas ele salvação democ,rát.ie.;l·. _

dros demonstrativos, mapas etc. se lembradas pelo Governador. No CJrcutavao .

distribuem' 'profusamente no texto entanto, mandam-nos as convicções RIO, 17 (A. N.) :-:- Segundo dados
da mensag·em, ilustrando-o,

.

com- mais liberais advertir a Lodos

;provando-lhe as assertivas, do- quantos não se hajam apercebdo
eumentando-lhe a exposição. Todos da seriedade do momento parn a

(JS setores de atuação adminisí.ra- existência das nossas insütuícões, mil cruzeiros, num total de 20 mi-
tíva se acham ali representados- que não confiem na inatividade

lhões, 383 milhões e 687 mil 378
nos respectívos capítulos, ,em que dos inimigos da liberdade, cuja.' oruzeiros e 50 centavos, Em rela
'se resumem os relatórios de cada obra de sabotagem, Segundo> daoia

ção ao último dia de feverefro há
um para. a síntese das conclusões r'ação de fontes, autorízadas; não
governamentais. omite, nos seus objetivos crimíno-

De modo q;ue a Assembléia Le- sos, nem mesmo a destruição r!,)S

gislativa tem, diante de si,' o fiel recursos dâ defesa naciona.l, além

documento da probidade, do pa- da morLe trágica de ceÍltenas de

irioti-smo, do. espírito público e da Brasileiros, qll.e é o que meno's lhés
capacidade pessoal de quem, à tes- import'a.
ta do Govêrno do Estado, quer ser- De sorte que, na refe1'ência fei
vir a sua terra e úompanha,r

-

a t.a pelo goveJ'Dador Aderbal Ramos
sua -genle nas reivindicações legí- da Silvii às 'llledidas ad.otadas l.1a
tima-s e nas providências exeguÍ- esfera fedcr',al' para �a.JvaguUl;'da {!tl

veis. Iremos, a. cada o.porü,widad'" regime, há como ,ci.ue. um �pêlo ao

que se nos ofeN�cer, trazendo para espí-rito 'pahiótko tIps srs. députa
.esta 001ul1a as consi·derações qlle dos a bem da. vigilante d·efesa das
'I10'S ·ocorr,érern, na l·eitura que 1"a- instituições der'hocráticas sob as

remos éI,o importante documento 'quais dese,iamos viver livres e

governamental, com o filo de sa- dignamente. De SHíl posição de

lientar, de par com--c_a operosidade Govêrno, o ilustre Chefe do Exe
do governante a quem o eleitora- cutivo de..scortinava, ceI'tamente,
do culto do p, S. D· elevou à Che- n panorama dos aCoonteclmentos
fia do EJ0ecutivo estadual, a situá .. em que oonvém se definam as ati RIO, 17 (A. N.) _ Govern1e1or

ção Iism1jeira, em que se' ach'l a tuc1es, num pronunciamento sem )\[acedo Soares da Silva deliberou

terra catarinese. evasivas e sem reti-Cências, ati'avés processar o matutino carioca "O

SeJa-nos por agora, todavia, do qual os homens do povo sem Radical",_ paI' public.ação de maté

franqueada a alusão oportun,t a vocação para 'esC'ravos possam ter- ria considerada injuriosa.
determinado tópico do preàmbulo se por seguros da lealdade dos que
governamental: é o ·em q'le, lan- os, r·epresentam e velam pela ga
çandn vistas ao panorama político rantia da sua li.bel'dade·
do ,país em gerál, diz o gO,!prnador Não nos permite .o espaço maie
Aderbal n. da Silva ,que "nilo fãs- do ,que, como remate, consignar
sem as medidas d'e restrição,' judi- aqui üs nossÜlS aplausos à 'atitude
.ciárias e legisLativas, que, no cc- güvernamental, q.ue, .sem dúvida,
lIlário federa.!, foram a salvaguarda :terá 'reper.cussão salutar no' seio do
do. regimen, êste fatalmente pere- Leg'is Iativo, por f6rma a impedir

Rafificação de
tratedos
•

"
:;,.

A Assembléia Legislativa de San
ta Catarina, no ensejo da abertura:
de seus trabalhos, cumpre imperio
so dever de, _

comunicando-lhe tão
Legislativa de Santa -.

Iauspicioso acontecímento, evar, ao
Catarina, reassumindo as ativida-

eminente homem público" sua mais
des parlamentares, conforme pre- alta mensagem de aprêço e cordia-
c�ito constitucion�l" �elihel·ol' con-

Iidade, formulando-lhe, nesta opor-
srgnar em ata no IJ1lCIO da segunda

t id d Ih t d f I'
. _ , , um a e, os me ores vo os e e 1-

sessao amp um voto congratulaté-: id d 1-
.

•

.
.

. . CI a e pessoa:, para o maIOr pro-
no, com o eminente estadista, aplau-· decí t d.

... gresso e engran eCImen o e nosso
dindo, dessa forma, a sábia orienta-

id E t d
- ;j .

dmi
-

ti V querI o s a o.
çao pOI tíco-a ministra rva, que os-

J
.

B baid P id t
,. . .. I ose oa aI _ reSI en e.

sa Excelência, superiormente, lmpn-t O l'd d
.. .

'd im.,
. . .. 1 er a mmona, em rapl o I •

eminente estadista, aplaudindo, .

I tid
.

, _ .nroVISO, a egou que o sen 1 o po-
me em seu. honrado. Go_verno. :-_ O lítico dessa moção impedia, à sua
Povo catarmense, fiel as tradições

I
b d

.

'I E t ão a
. .

"
-, _ anca a, aprova- a. m no aça ,

democráticas, ve 3!traves, d� açao proposta do deputado Tavares foi
salutar e eficiente 'do prrmeiro m�- aprovada contra, apenas, os votos
gistrado da Nação novas pcrspectí-] udenistas. •

vas à paz interna � �o pro;Xl:sso.e MOÇÁO AO GOVERNADOR ADER-
bem-estar da coletividade hraailei- BAL RAMOS DA SILVA

urna diferença' para menos, para
ra. '_ Manifesta, portanto. o Poder

março, de dois milhões, 852 mil e Legislativo desta próspera unidade

60 eruzeiros papel-mocda em cir- -da Federação, o seu apreço e apl:m-
w ao "Presidente· de todos os bra

culação.
síleiros", com os votos dos legítirr.os
mandatários do Povo barriga-ver
de, para ·que Vossa Excelência con

tinue a servir à Nação, elevado de

sadios .propósitos que tanto o dig
nificam no ·JJlário nacional, pe

rante os S'f'US governados..Atencio-
sas saudações. (onclue na 3a pago ',.--,

Em súa eloquente oração, -o con� I"_...-__��-- - _

dutor majoritário salientou os al-

tos e relevantes serviços com que

o' General Dutra vem assinalando
seu govêrno. Referiu-se ao carinho
e ao cuidado que S. Exa. examina

e orienta os interesses maiores do

povo e destacou a sua indormida

vigilância, .no trato dos probleinas
da defesa e segurança nacionais.
Demorou-se na apreciação de atos

administrativos e em referências
sôbre a recente Mensagem presiden
cial ao Congresso Brasileiro. A sua

palavra, elegante e incisiva, mere

que, ali, os ponto's-de-vista, embora ceu aplausos demorados, ao final.
nem seu2pre coincidentes, logrem ° líder da minoria, em seguida, da

transpo,r os limites da Coonveniên- 'tribuna, ,também eloquentemente
cia pública, e degenerar em acin- manifesta o apôio da U. D. N. à mo-

tosa quebra de respeito às normas

I
ção proposta. ..

da boa ética política e ao espírito Em sentido idêntico manifestou-se
üemocrático da Constituição. o líder do P. T. B., d4Fputado Saulo

RIO, ,17 (A. _N.) - A Comissão
de Diplomacia da 'Câmara' aprovou
o pa-recer .íavol'ave-l â raUficaêãD
elo �rO'tocólo modificativo das c�n-

gido ao sr. General Eurico Gaspar
Dutra, eminente Chefe da Nação.:
Exmor-Sr. General Eurico Gaspar

Durta _ DD. Presidente da Repú
blica _ Palácio Catete _. Rio - A
Assembléia

venções inter-naoiunaés sõbrc en-

torpecentes, assinado em.' Laké Su-

da Caixa de. Amorttzação, existiam
em .30 de março último em circula

ção 27.583.602 cédulas de um a,

Ao representante pessedista, de

putado Raul Schaefer, coube a apre
sentação da seguinte m<?ção:
Rpno. Sr. Governador�.Qo Estado.
Nesta.

Sôbre a intervenção
em São

-

Paulo
.

A Assembléia Legislativa do p.

HÍO, 11 (.<\. N.) -- Noticia-se que'
.o �énaclElr Cet1 )J"o' Wfl'gas mandmJ
rffd,éns {to sr. ...Baq:e·to Pinto que
deixe de pronL'lnc.iar discurso na

Câmara -cóntl'a a int.ervellção fe

deral em São Panlo.

tado, ao iniciar a sua seguilda f,éS.
são ânua, possuida de um propaisito
firme e inabalável para prossegzllr
a sua luta, tanto em pról do englal)_

"t4FA� em tecidos'de
CAMA" MESA-

.

é �arantia de
_

P'ERt=� ICAO \

e. ALTA QUALIDADe

Vai processar
«O Radical»

Na ourela ou etiqueta
exija a marca "LAPA�

\.-

It....................... beleza multicor dêsse ré:p til , em que prodomina o verme·

•. •.• lho e por essa circunstância ,a,essem ao local o nome de
• A proPõsl·to do topo"'OI-mo It8)-al"· Mb�i-pitan{Ja, cobra verm,elha: ou .Boipi.tanga, de onde Ba-
: .. : bUonga. Nada .se me ,a,figurava mqIS 10gIC0,. acr,es?endo que

I '. José Boiteux também regjstrava essa. eÜmologl�,. En.�I'�
- . 1 -tanto como ulteriormente tive conheCImento, SaIllt-HI.al-
��� re aV:enta a Ihipótese de que tal nome prov�nha de mboí-

nomenclatura botânica a denominação de 11!Jiconia brasi- pi-tanga, fílho de morgeg�,; Teodoro SarppalO acha �ralar-
liensis. ° seu -nome vulgar - ja.catirão � é d,e procedên- se de corruptela de bopztanga, alte:raçao de mbopttanga,.
da tupi· Da casca do ja,catirão extraem os pe'scadores uma isto é :'assinala de vermelho, ave,rmelhar", .podendo ainda_
tinta com a qual tingem as suas redes, cabendo provàvel- provi;' de rnbaépitanga, Ique sig-nif.ica - "a ,:ermelha", sen-
mente aos Índios a prióridade no conhecimento da virtu- do. Ba.bitónga o "nome dado- a umas bar·relras vermelhas;
de tinlória. da planta. Obtidos êsses esclarecimentos, tentei na Gosta de Santa Catarina" (?); .() ceI. Tenório de Albu-

procurar a etimologia do fiiônimo, valendo.-me para, isso querque, de acôrdo com in�oil'lnação que me fo.i pres'tada
_ do Vocabulario y Tesoro Guara.,ll do p. M.ontoya. A sua por intermédio do dr. Afonso Ta.unay, - sllpõe que o alu-

pronúncia ,exata deveria ser inhacatiron, 'que o nosso. ca-
.

dido topônimo signinque - "lugar das pitangueiras", oU

boclo t.ransformou em inhacatirao, de onde jacatirão, Len-. entlão provenha de babaétounga, rnodifiCUJdo pa'ra ibaba- .' �do eu concluido que ü vocábulo fÔosse uma corruptela de hétonga,londe BabetongC!, Iba.bdonga. signLficando, nesse,
ya-caa-tirun, .o que valia dizer - ,a árvore' que dá tinta· caso, "lugar contornado pelas águas", ou ainda poderia ser

En -estava certíssimo da minh;a interpretação, quando uma corruptela de t�bá-gui-tung - "J>ugar onde há muitü

mais tarde, reconendo a Teodoro Sampaio, -autoridade in- Ibicho de pé", a despeito- de, Gina Lomb:r.nso, na. ,sua visita

contestável em tupinologia, verifiquei em sua obra _ O ao nosso país, nãoO. ter pisado terras ba'biionguil,las e dizer

Tupi na Geografia Nacional, ,que jacatirão provém de ya- ,em suas .impressões ,de viagem que no Brasil existe um,

.eaU-rã, cujo significado é - "o indivíduo que cheira for- bicho que devora oos pés dos brasileiros; e, finalmente, ()1

te; ou dem-a.siado". . .
meu dileto amigo e conterrâneo Arnaldo S. Tiago, poeta e

Assim também ocnrIleu com Babitonga, denominação francisquense de quatro costádos, ·descobre, não sei por
da baia de -São. F'rancisco. P'orque ,existia por aquelas pa- que artes, que Babitonga provem de IbjpOranga, cuja ,si'-

ragens a cobra coral, ofídio q11e não se encontra no pla- gnificaç��_ é - "terra honita". t ,�

nalto - segundo me informaram -- seria de supôr que os A' pesar das inúmera,s e desnorteantes contradições:
índio$, nas sua's miglrações periódicas, s'er,ra abaixo, em encontradas nessa minha frustrada tentativa de incursãO'
busca de maris10s, se ho.uvess,em impressionado Coam á (Conclue na página 3)

\

\

Tenho. lido· com o máximo interêsse os· seus tr!libalhos
3cêrca da toponímia catarinense, de origem tupi, sendo de
l,ouvar a honesti'dade e o excelente método P'(}stos pelo ilus
tre patrício nos estudos a que se vem dedicando COm tan-
lto carinho e tanta profundidade. ..

Ainda ag-ora chegaram-me às mãos os últimos esbudos
'sôbre o topônimo - Itajai, ,e, ag-radecendo-Ihe a g,entileza
j(Jue teve em envia.r-mos, permita-me transite pela sua
;sea,ra com o único propósito de levar-lhe alguns subsidios
históricos que talvez virão contribuir para o esclarecimen
ito da origem e da verdadeira significação do mencionado
nome de lugar.

.

niscutc�se se a denominação Itajaí signÍlfÍca rio das
pedra$, ou se não 'se trata de uma alteração de Tajaí, que
nesse caso, teria o sentido de rio dos taiás·

'Pr·éfiminarmente, confesso-lhe que, havendo-me dedi
cado, faz alguns anos, a êss,es estudos, tiv'e de abandoná-los
p.ouco depois, ao verificar que os ,elementos de que se
compõe uma palaNra de origem tupi dão margem a vá
rias interpretações, ás vezes em' (lonsonância-1lOULaS idéias
preconcebidas de quem se entr-eg,a: a tal gênero. de lnaaga-
ções. .

'-�'-

Dig:o-lhe isso por expeI'iência própri-a, como passarei
a expor. Existe num tr.echo do nosso litoral d.e São Fran
cisco para o >Iorte, uma árvore- pertencen'te

.

ao gênero
�{ico.nia, do. qual ,se conJ�lecem �êrc.a de 500 espéci-es, qua
"e todas ubllZadas na tlJ1turarla de outros tempos razão

..

'por que os ,!:lOtân�cos quisera:m com aquela designàção li
gaI' ao referld.o g.ene'ro o nom� de Micon, pintor ateniense
a quem se atnbm a des-coberta-de diversa.s substâncias co
ll'.a,ntes. Sendo a árvore originária do nosso país, tomou na

!
1t1'_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OESTAÚO Domingo 18 de A'bril ... t94,

Juizo de· Direito da
Vomarca de Ttjucas

• ECONOMIA

f

IEdital .de citação, com o prazo'
de 30 dias, de interessados, au

sentes e desconhecidos.
(Ação de Uscapião)

O Doutor Belisário Ramos da Cos- �;;-dt;:-;rt.'4!�dc;C�üg�-te-��:t----==:�===:=��::=::===::::����:'�����������������-----_ta, JUiz de Direito da Comarca de mos do art. 455 do Código de Pro-

Tijucas, do Estado de Santa Ca- cesso Civil, - por meio da qual de- ES TA B I L IDA D E
tarina, na forma da lei etc... verá ser reéonhecido e declarado G

FAZ SABER a todosrquãntos in- domínio da suplicante sobre o SE G U R A N ç A
teressar possa o presente edital de aludido terreno e casa, ficando ci-

citação, com o prazo de 30 dias, vi- tados, ainda, para no prazo legal VEL O
Tem ou dele conhecimento tiverem, apre�entarem a contestação, e para

C I DA D E
que por parte de Ida Orcí lhe foi seguirem a causa até final senten-

são as caracteristicas de C1TROEN,
dirigida a petição do teor seguinte: ça sob as penas da lei. Dá-se· a

eS-1
gra,aa à TRA çÃO DlANTEIRA.

PETIÇÃO _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz I
ta ? valor �e Cr$ 3.000,00 para os

de Direito da Comarca. Ida Orei, efeitos legais. Protesta-se provar o
Desenhado especialmente para toda espécie de estra-

solteira, brasileira, de profissão dO-I! aleg�do com depoimentos' pessoais das, CITROEN desenvolve altas velocidades com con-

méstíca; residente e domiciliada dos interessados e de testemunhas, s d ld f

I
umo re UZI o, o erecendo sempre a segurança cons-

em Nova Tretrto desta Comarca, � vistorias - se necessárias. O t t d b
.

an e e sua esta ilidade. Graças à Tração Dianteira
'Vem, por seu assistente infra assi- signatário desta tem sua residência

nado, _ expôr e requerer o seguin-- nesta cidade, onde recebe citação.
e a seu motor, CITROEN oferece os melhores resul-

te: I _ A suplicante era casada Termo em que P. deferimento ..Ti-
tados nas estradas molhadas, nas subidas mais difíceis

eclesiàsticamente com Pedro Cons- iucas, 3 de. Março de 1948. (Ass.) '.- e mais sinuosas e nos caminhos mais enlameados.

tante Feler _ conhecido nor CODS- Cláudio Cararnurú de Campos",
tante Feler _ já falecido e irmão Em dita petição foi exarado o se

de' José Feler. II - José Feler
'

em guinte despacho: "A. Como requer.

1898, ausentou-se de Nova Trento Designo o dia 31 do corrente, às

para o Norte do Brasil __ cujo pa- 14 horas, na sala das audiências,

radeíro é até a presente data igno- para a inquirição das testemunhas

rado - e deixou em Nova Trento que forem em tempo oportuno ar

um terreno dividido em dois lotes roladas, cientes o requerente e o

_ pela rua Tijucas. A parte' Norte Dr. Promotor Público. Intime-se a

com vinte e quatro (24) metros (ln justificante Dona Ida Orcí a vir

frentes e oitocentos (800) ditos ('C prestar depoimento pessoal. Tiju

fundos, a área de 19.200 metros qua- cas, 13 de Março de 1948. (Ass.) Be

drados, _ fazendo frentes ao' Sul lisário Ramos da Costa - Juiz de

na rua Tijucas e fundos ao Norte I Direito". No final da justificação
no Travessão Geral, extremando a foi proferida a seguinte sentença:'

Leste em terras de Fernando Fa- "Vistos, etc, Julgo por sentença a

chini e a Oeste em ditas de Júlio presente justificação, para que pro-
.Baumann ; e a parte Sul com vinte duza todos os efeitos legais e de

e oito metros e. cinco decímetros I d�rei�o: Expeça-se Carta precatória
(28,5) de' frentes e quatrocentos citatór-ia ao Dr. Delegado do Servi

(400) ditos de fundos, e a área de I ço do Patrimônio da União, por in-

11.400 metros quadrados, _ fazen- termédio do Juizo de Direito da

do frentes ao Norte na referida rua la Vara da Capital; publiquem-se
e fundos ao Sul no Rio do Braço, editais de citação aos interessados

_ extremando a Leste cm terras incertos, com o prazo de 30 dias,
de Fernando Fachini e a Oeste em sendo uma vez no Diário Oficial do

ditas de herdeiros de Domingos Estado, e três vezes no jornal "O

Gessele. III - Ausente José Feler, Estado", de Florian6polis.; e citem

seu. pae, o velho Pedro Feler e seu se por mandado os confrontantes

irmão Pedro Constante Feler - ma- conhecidos, residentes nesta Co

rido da suplicante, continuaram de

I
marca, .tudo na forma, do que dis

posse do terreno em aprêço, como põe o Artigo 455 do Código de Pro

seu, cultivando-o e fazendo no mes- cesso Civil. Custas ex-Iege. P. R. L,

mo algumas benfeitorias. Em 19231 Tijucas, oito (8) de Abril de 1948.

falece o -velho Pedro Feler e seu (Ass.) Belisário Ramas' da Costa

filho Pedro Constante ·Feler - e
- Juiz de Direito". E para que che

a suplicante _ continuam ·na posse gue ao conhecimento de todos)
do terreno ,tendo-o como seu sem mandou expedir o presente edital

interrupção. nem oposição de pes- que será afixado no lugar de costu-·

são alguma. IV - Em 30 de maio I me e publicado na forma da lei.

de 1938 'falece Pedro Constante Fe-I Dado e passado nesta cidade de Ti

ler e a suplicante permanece na jucas, aos nove dias do mês de

posse do terreno até a presente da- abril do ano de mil 'novecentos e

ta pela maneira aludida, como aca- quarente e oito. Eu, Gercy dos An

'ba de expôr no item precedente, em [os, Escrivão "Ad-hoc", o datilo

'companhia de seus filhos, sucesso- grafei e subscrevi. (Ass.) Belisário'

res do dito finado. V - E, por con- Ramos da Costa - Juiz de Direito.

s.eguinte, como o suplicante, por si Isento de selos por se' tratar de jus
e seus antecessores possue os di- tipa gratuita. Está conforme o ori
tos bens há mais de 30 anos, conti- ginal ao qual me reporto e dou fé.

nua mansa e pacificamente, sem Data supra.

oppsição nem embargo de espécie Gercy dos Anjos - Escrivão"Ad-

alguma, quer legitimar a sua posse hoc".

nos termos do art. 550 do Código .•••••••• , •• , •••••••••••••••

Civil. Para ·tanto parece-nos que
bastaria o que espõe a respeito

----------

o § 3° do art. 156 da Constituição
Federal. Requer pois a designação
do di.a, hora e lugar para a justifi
cação exigida pelo art. 451 do Có

digo do' Processo Civil ,na qual de
verão ser inquiridas as testemunhas IJosé Gessele, lavrador, Pedro Di

.bortolí, lavrador, e Augusto Cípría
ni, carpinteiro, residentes e domi
ciliados na Vila de Nova Trento
as quais deverão ser intimadas na

forma dfa lei. Requer, outrossim,
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 Domínio
da União na pessôa de seu Diretor,
por precatória em Florianópolis;
do representante do Ministério PÚ
blico, e por editais de 60 dias dos
interessados ausentes e des'conheci
dos para acompanharem os termos

da presente ação de usocapião, de

$lois do prazo dos editais nos ter-

Trate . das vias
respiratorias

Aeeitam-ee ainda propost.u» 'de in.teressados,

1
"

..

A. Bronquites (A.matico.
Cronicas ou Aguda.) G a�
.uas manifelitaçõe. (Tos.e .. ,
Rouquidão, Catarro., e,tc... ).
assim como ar, GRIFE3, .ão
moleatia. que atacam o apa
relho re.piratorio e devem
.el' tratada. CQm um medi·
comento energico que com
bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo. elementos antiue
ticos, peitorais, tonico•• recal
cificantes I e modificador•• do

organi.mo é o remedia
_
in,dicado.

I
AUTOMÓVEIS C I T R O E N LIDA.

Rio de Janeiro
Rua General Polidoro 130 - Tel: 26-7065
End. Telegráfico: "A UTOCIT" ========1

. C,aixa Postal: Botafôgo, 9
São Paulo

Rua Brigadeiro GaIvão, 908 - Tel: 5-6140
End. Telegráfico: "AUTOCIT"

OFICINAS ACESSÓRIOS

,
"

Procure hoje o seu
Vidro de SATOSIN
nas bôas farrnacias

e' drogarias.

voga pobllctdcde v

(' ; ZENITH9� "'"

O NOVO RÁD'IO·FONÓGRAfOi'
;

i'f
l

.,

"

o Novo Método ZENlrH de Tocar Discos
com BRAÇO SONORO "COBRA" RADIÔNICO •

Trocador de' Discos RÁPIDO.SILENCIOSO

,Um belo conjunto, à prova de temperatura
c umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.

O ,Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o'

ruidodesagradavel de raspaduraouchiada;
faz com que os discos se possam tocar cen..

tos de vezes mais. 1.

Troca, H!'diseos>t:le·delrJ
polegadas, ou,,1 (1)'díscoa
de doze polegadas em"

?tU segundos -cadaum,
O, Braço, Sonoro "C0-
bra" pode' se deixar
eair- ou -raspar nesw.-...
COSi sem··causar·dano.'·

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

Distribuidor Exclusivo z, S. BATTISTOTTL
Rua Felipe Schrrrídt , 34. -- CCjllxa Pcaeol . 173...

Florianopólis. - Sa.nta. Catarina-

:1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na As�enlbléia

.-e - ,IMPERIAú

o 8STAOO Domingo 18 de Abril cf. '.48 3

1° E 2 DE MAIO DE 1948 - GRANDE FESTIVAL PRó BOLSA DE ESTUDO PROMOVIDO PELA ASSOCIASSÃO DAS DAMAS ROTARIANAS
.DE FLORIANÓPOLIS, NOS SALÕES DO CLUBE 112 DE AGôSTO PARTICIPARÃO' POR ESPECIAL DEFERÊNCIA, DA "ORQUESTRA SINFôNICA DE

FLORI�NÓPOLIS" E DE CONSA�RADÓS, ARTISTAS UCRANIÁNOS SOPRANO E TENôR: DANÇAS AO' COMPASSO DA ORQUESTRA DO CLUBE q
.DE AGoSTO. PRENDAS - PREMIOS - SURP�ESAS - TôMBOLAS. SORTIDíSSIMO "BUFFET" COM SERVIÇO A CARGO DE GENTíS SENHORITAS

DO NOSSQ "GRAND MONDE". MESAS A RESERVAR NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DE AGôSTO A PARTIR DE 26 DO CORREi�TE.
.

Vida Bacial

I'

'. É-nos grato cons,ignar, na data
• ·de hoje, o aniversário natalício da

...,
. .exrria sra. d. Alcinoé d,e OliveirlJ � lar �o distinto casal 'l'cnerrt�

D· d' t d t
LUIZ Fellppe da..Gama Lobo c!'Eca

· Ias, Igna comwr e' o nosso a- .

"

'Ie t t' D V'l
c Exma Espôsa dra. Eurídice Car-

L. .n ·oso' oon erraneo, r. I mar; .

,
,. .

D· C I'
.

'd' d C'
. nell o ela Cunha Luz d Eça fOI en-,

.. 'las, onsu cor Jurl ICO a "aua. l'iquecido com o na'scimento, na

�.���������e (:��i!�ti�:t:�;i::�� l\1aternidade desta Capital, no' dia
\ 15 do coerente, de um robusto ga-

,·cão Dias Velho.
..., rOLO, que será balisado oom o no

À distinta aniv,ersariante, 'que
me de Edual'd-o.

".l'!esta data, certamente·, ver-se-á

festejada, 'por quantos lhe admi
,ram as invulgar.es qualidades de
afabilidade e polidez, os nossos

,cumpl'imel1tos respeitosos.
FAZEM ANOS HOJE:
Os srs. Edgar Schneider, alto

duncionário da Diretoria de Estra
_das de Rodagem, residente em Join

'-ville; D. Rute Sena Peraira de

·Campos Lobo, digna espôsa do Sr.
_.Álvaro Campos Lobo, do alto co-

mércio rocal; D. Ondina Climaco
.Macuco, espôso do sr. Valdir da

.. .Luz M.acuco, categorizado funcio

.JJário da Fazenda estadual; D.

· Braulina Coninck Ribeiro, espMa
.do sr. Ciro Costa Ribeiro;

decímento desta terra, como 'em fa
vor dos postulados democráticos,

PROF. ADELINO GONÇALV�S \. As senhorinhas Solange SchmicH.leva a V. �xcia. as suas mais efusi

'I'ranscorre hoje, o aniversár-io Guimarães, aplicada aluna do Ins- vas saudações, com a certeza de que

nata Iícío do n�s�o prezado conte.r_:...1 titu to de Ed�lcação Coração de Je-
V, Excia. prossegLI�rá sempre tr i- HITZ - Hoje ás 10 horas. da

.ràneo sr. Adelin'o Gonçalves, dedí- sús, e filha. dileta do casal Sub-te-
lhando aquele caminho reto que

"

manhã Simultaneamente -'

.cado professor na escola de Caia- nente João Paulo e D. Nelí R Gui- traçou, ao assumir as rédeas do gO-'
NaCIOnaiS - Shorts - Comédia. ÁS 2, 4%, 6lfz e 8% hs. - ás 7% hs •

. canga, destacado e prestígioso 1?ró-1 marães: Ivone Mar-inho Ferreira. vêI'l�_O .cata�·inense, realizando uma �� palco:
.' I

_ Viesperais e Soirées Elegantes -
cer pessedista, de cujo diretório I filha do sr. Manoel Marinho Fer-

gestão prohcu� e fecunda, que hon- O ",I�����1tor mexicano _ O maior romance musical de

-dítsrítal é ingluente membro. reira;
ra Santa Catarina e el�va o seu po-

r
. >

O� . V.IVEROS _

O

.

di t' L "., "'/'.'
vo enaltecendo·o Brasil e a Demo- apr esentando .Lélissimas cançoes

todos os tempos!
, IS m ,o amversarrante, que A graciosa menrna Mana de '. mexicanas _ "Noch d R d _

- Uma cavalgada de melodias

pelo conceíto e prestfg io da. q e I -d f'ilh do d ti t
cracia,

.

c e on a -, .. .

I' d d
.•••

'" v U ,0L1� es, I a o es In o casal sr.
_ 16-abril-1948 _

"Soi Puro Mexicano", Nos otros", mesqueciveis, com a mais in a e

,.dtlsll'dü,al.é lIlfltUe�1te �embro..
\
LÚClO Severiano e D. Maria Isabel José Boabaid _..:.: Presidente I etc,

.
. todas as histórias de amôr!

. ima ISSImo, era hoje o ensejo de Costa Souza. . ".
.

C' LIVRE
- 3 Grandes Astros num espeta-

receber as f'elicítações de seus arni- ALCIMEIA REGH
Na t�Ibu.n�, com bI'l�ho e scgn-I p�nçsul � C (2 4" 2' cular filme!

,. ,...., . I .... rança, justificou as razoes de sua 1 e os. r", ,00 e ,00.
.gos e correligionáríos, as quais n0S

I
Completa amanhã mais um anl- t d d Ih

.

. A EPOPÉIA DO JAZZ
. .

rhil
propos a, an 0- es raizes no

per-I'
. . . ...,...... .. .

.associamos JU 1 osamente, versárto natalício da distinta se- t t b II
. . RITZ HOJ'e a' 1 45 4 630 (Alexander's Ragtíme Band)

. . ...

'. severan e ra a 10 que o Ilustre •

-

,- -

,

:.DRA. EURIDJ,CE C. DA CUNHA
nhoríta Alcírneía Regis. Chefe do Executivo vem executan- e 8,45 horas com:

LUZ D'EÇA
FAZEM ANOS AMANHÃ: do em beneficio do Estado. Co�tra, . ROXY - Hoje ás 7,30 horas

TYRONE POWER

Transcorre, hoje, o aníversàr io
OS SI'S. Dr. Manoel da Nóbrega, ainda, os votos da bancada udenis- Gregory Peck - Jane Wyman -I

DON AMECHE e ALICE FAYE

t }" d
abalizado facultativo, exercendo ta a moção prestigiada pelo' P S Claude Jarman Jr. e Chil Willís _

- GRANDIOISO! - ESPETACU-:
.

;na a ICto a exma. sra. dra. Eurídi- , '.
. . . .

LAR! _ GIGANTESCO!
'

.ce Carneiro da Cunha Luz d'Eça,
com proficiência oe dedicação a sua D., e P. T. B. foi aprovada, estando em:

.recernformada pela, nossa Faculda- profissão na Aeronáuéíca: Q sr: ausente o líder populista. VIRTUDE SELVAGEM

-de de Direito e virtuosa espô ;:;>1 do
Edmundo Meira, Te. reformado do Um filme -que conquistará todos

-

E é ·t I
. O TRANSITO PELA PONTE DE

,.distinto oficial do Exército Nac.io-
• x rei o Naciona; O sr. Álvaro os corações ... Todo um poema vi-

'I'olentino de Souza, funcionário I;ARANJEIRAS vida por artistas escolhidos após
público aposentado ti membro do

Com a palavra, o deputado Ar- grandes estudo. Toda a pujança da .26 - Atualidades.

Instituto Histér iço e Gográfico de mando Calil, após ler telegrama natureza bravia, emoldurando um Preços:

Santa Catarina. que o sr. Nerêu Ramos dirigiu à' poema em que cantam corações. Cr$ 6,.00 - 4,00 e

As senhorinhas Porra. Zelía Bes- Associação Comercial de Laguna ,'c Censura: LIVRE.
- Cr$ 6,00 único.

sa Veiga, ínteligente ce dedicada
no qual comunica que o assunto (lo No Programa: IMPERIAL

mestra no G. E. "Dias Velho"; Ade-
trânsito de veículos pela ponte das Cinelandia 'Jor-nal Nacional.' Cr$ 4,00 (único).
Laranjeiras foi levado ao Congres- P "LIVRE" Creanças maiores de

laide 'Prindade, filha do sr. Prof. reços: .
.

-

so Nacional, destacou, pela seguu- IUTZ.- 'ã 1,45. _ 4 e 8,30 horas' 5 anos poderão entrar nas sessões de
Luiz Q. Bezerra da Tr-indade, alto -

.

d di d f
. ,.

D
da vez na. Assembléia' a importân- - 6,00 e 3.60 - ás 6,30 horas -.:.; 2 e 4% horas.

e e 10a o unCIon�rlO do ep��- da dêsse empreendimento para a Cr$ 6,00 único. . . . . . . .. .•........ . ............•

lamento de Educação: Isauro SIl- •.

I t
.

E IMPERIAL H'
'.

2 h
.

.econorma su -ca armense. ncer- ROXY _ ás '7,30 horas _ CrC!'
- oje as oras

va, filho QO sr. Domingos da Silva 'ii'

rando a sua convincente argumen- 4,80 único. 1) - Imagens do Brasil - Nac.
e D. Maeia das DÔl'es Silva, ex-co�- tação, o representante pessedista I F'l
batente. da FÔ.rça Esp.edici'onária

. . . . .
mp. 1 mes.

proPQs que a Casa dirigisse apêlo, RO'X\' H" 2 h 2) - A Ciência Popular Short
Bras.iJ.eira.

- oJe as oras '

-

naquele sentido, ao Congresso Na- 10 _ Brasil em Fóco _ Nacional.
.

Colorido.

cionaI. A proposição Armando Ca- 20 _ Bob Steele e Hoot Gibson �, 3) - A Princeza da Ilha do 50·

lil foi aprovada por unânimidade. '

em I
nho - Desenho Colorido.

UM VOTO DE SIMPATIA E UM OS MALFEITORES
- 4 -

PROJETO DE LEI 30 _ Continuação do seriado:
- Uma "feerica" comédia musi-

Terminada a ordem do dia, pc· CHIK CARTER O DETETIVE cal, com ótimos números de mil,,!·

diu a palavra o deputado Konder 40 _ Libertad Lamarque e Hugo I cas e bons ,motivos para gostosas

Reis que justificou um projeto ·'.h: Del Carril _ em: gargalhadas.
sua autoria, respeito a auxílio do MADRESELVA ALEGRIA, ,RAPAZES!
Estado à cidade cje Itajai, faland.o, Um dran1a bélo e emocionante. . .

(Technicolor)
também sôbre o assunto o deputado
Heitor Liberato, do P. S. D. e re

presentante daquele município.
.
O sr. Konder Reis, ainda, propnz

um voto de simpatia à democracia
italiana referindo-se as próximas
eleições da Península.

O APôIO DO P. S. D.

...._,'� _ ........_"*__ ... Apoiando em nome da bancaà:l

&,
iltlR D E do Partido Social Democrático I)

iAiD8!AUTA 1;.; voto de ,simpatia peJa causa ita-

fi"" nI" V? /"'� liana, que será decidida. nas próxi-
Friccione a garganta e o .,..,. I. mas eleições, onde a democracia e

peito com VapoR�b. Também a .religião se vêm ameaçadas, pro-derreta um pouco na Ifngua. -
.

UII'tI
...U.'APORu'8

nunciou eloquente improviso ° de-

w ...." _li putado Ribas Ramos •

•••••••••_....
Não.havendo mais nada o sr. Pre- x x x

_________________
. sidente deu a sessão por encerrada. caremos a organização das diversas Preço: Cr$ 3,00 único.

U tto 'ttaQUZ qUQ1i(1.Qd..I�Qté AS COMISSõES comissões, indicadas e aprovadas "Imp. 10 (DEZ) an.os".
o 00 seu fornecedor. Peça- I):m nossa próxima edição,pubIl- pela Mesa, nessa sessão. gl3lEs!7pIL o .. â .. ' .. f y.. :ás

�--�--�------�--------------------------.��------------------------------------
pelos domínios em .que o prezado amig.o ora pontific.a com 'Catharina:qu;;-;l1el pertende .que Vossa. Excell"ncia se ,'f. <

mesLria, não deixo de ler atenta ,e àvida.menLe os seus eS- A propo'sito do topônímo digne conceder-lhe por Sesmélirla huma legoa CJe terras.

.'tudôs e de admi'rar os' lélirgos .conhecimentos que vem r.e- .••• em quadra no Rio de' Itajahy-me1'im, f.azendo .,re,nte ao

velando sôbre o assunLo. I dade da Enseada das Ga.roupas para nela se fundar uma Sul do mesmo rio, oom fund·os ao Norte, controntando
E Irl'iscando-me, ainda uma vez· a meter-me ,em cava- cidade, . e mais jlOtícias de minas na,quela's partes, etC·", pela, parte de Leste oom terras, que anda DBquerendo o .

. J.aÍ'.ifls"'alta.s, seja-me dado consignar'aqui a minlha opinião escrita na vila de Santos, a 20 de abril de 1711, conforme Capitão Manoel Ant&niü Tavar,es;"e pela pa'rte·de Oeste

de que Itaja'í é um.a alleração de Taiaí, rio, dos taiás, -- co� o" Inventário dos documentos r·ela.tivo.s ao Bra'sil e exis- c�m terras d·evolutas, pélJra neste lugar construÍr h'u!Il.a
· mo in,duz a crer a Jorma como êss.c topônimo $e acha es·- tentes no Arquivo de Marinha ·e UI t<ramar", efetuado por fabrica de Assuca.r para seu interesse e dos Reaes DIZl·

.:-crito no.s mapas antigos reproduzidOS pelo �arão d.o Rio Ed'lla,r.do de Castro e AI_meida, e publicada nos Anais da mns, portanto: Ped·e a VO'ssa ExceHencia se digne CoU·

Branco, em u vol. VI da Exposição do Brasa ao Arbitro, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro) vaI. XX)üIX, p. 1105. ced·er-Ihe no Real Nome de Sua Magestade -o ter�no que
.1I'·elativa � que·stão de limiles brasileiro-arg,entina. Assim "O Rio chamado Taehi - diz o. citado documenLo - suplica, e rec.eberá mercê. - Despacho: Inform .. o Te�

.e que '. está .ao norte da dita Enseada. das garopas 5 legoa:;;, pou- nent.e Coronel G.overnador!', ·ouvindo por e-scripto a Cama·

no célebre mapa Car.affa. oferecido pelos Jesuítas do eo mais ou menos, o qual .se acha hoje despovoado, sem ra. e ao Intendente da Marinha. Rio, trinta de AgC»lto de

Paraguai a·o tR•..P. Vi-cel1zp Carat'fa, VII Ge·ral da Compa- morador algum; e nelle foi morador Qo Capitão Miguel mil setecentos e noventa e nove. Com a rubrica ()(} Se·

nhia de Jesus, .supondo Rio .Bl'anco que o traba.lho tenha Di'a.s, sua mãe e irmãos e ora os achei no Rio de S. Fran- nh-or Conde, Vice..:Rei".
· 5ido delineado ,entre os anos de 1637 e 1641, - enoonlra- cisco, e inqui'rindo delles, sobre as minas que ali ouverão,
· se a designação R, Taiabug; me ce.rlificarãn ,que se havião retirado daq:uela parage por

nos segundo e terceÍ1'-O mapas jesuitic'Os do P.aragua:i, .se haverem acabado as minas, nnde em algum tempo se

,de 1722 e 1732, respectivamente, persiste o elemento taia tirava bastanle ouro ,e que nas faisque iras velhas se não

iJ.a 'fo:rma Tayabuy, ·em ambos registrada; ti·rava nem -com que se podessem sustentar; mas que ti-
no Mapa do Para(fuai, por d'Anville, datado. de 1733, nhão noticia que na,s oabeseiras do -dito Rio Taehi. hum

constanle ,do tômo XX,L das Lett1'es Édifianles, já" se en- 'mez de viagem pouco mais ou menos, p.assando as i4erras,

,contra a forma Tajahll(f, tendo o j o S.om de i; e .::e sUPP-;:'''lha haver muito ouro e grandiozas mina,. s·e se

no Mapa das Côl'tes, dalado de 171l9; no Mapa de TOS' buscassem pellas disposiçõens da t·erra e ribe·iros que ha-
· Confines de [as dos OO'I'OI1(1S de Espana y Portugal en la vião, passando as ditas ·serras; e he a infoI'maçã() que
Ame1'ica Meridional, de 1760, e no Mapa Geografico de daqui tive"·
ii me1'ica Meridional, feitu e gravado por Ol'medilla, em Quando se deu o acre.scentamenlo' do I inicia.1. que

1775, - vewifi-ca-.s·e a fixação do nome na forma Tajay, veio eslabelecer a confusão na ·etimologia dêsse !..,pôni-
mais ou menos co-nservada por Paulo José Miguel ele Brito, mo, é o que resta descobrir. O documental mais o(ntigo
Aires de Casal ,e. Azevedo Pizarl'o, em seus conhecidos ira- q1.le consegui encont.rar no Arquivo da Di·retoria d� Justi-

balho� histórico$� escritos ou publieados entre 1816 e 1822. ça, ,e no qual já figura a forma Itajahy, data de 1'?,99 e é

0'1 tra referência curiosa ao ·rio Hajai, a d,espeiLo de do seguinte Leor:
· a gra fia do topônimo afasta,r-se. um tf.l1ito da das formas "Illuslr.issimo ·e Excellentissimo Senhor. - :D'Í7: Joa-

acir:" all'fltarla.s, clepa1'3-."e-nos na "RRLAC,t;O ria delig(l,l1- (ruim Francisco d·e Sallps e MpHo. Capitão. (i-"vern"ld·or da
I eia que f.ez Manoel Gonçalves de Aguiar, sôbre a capaci- Fortaleza de Santo Antonio' de Ratones da Ilha de Santa

.nal, Te. Felipe Gama d'Eça,
A destacada dama, que pelos do

I Jes de distinção é figura de relevo
· �no nosso meio social, onde conta
AiS melhores relações de amizade,
· terá hoje, mais uma vez, a grata
LopoT[.uniuade, de v�1" postos em

-evidência, através as inúmeras ma

�nifesta.ções de apreço que por certo

.Jhe tributarão os que lhe são C3-

No Programa:
1) - O Esporte em Marcha

Nacional Imperial Filmes.
2 - FOX AIRPLAN NEWS 36 x

j

3,00 - ás 6lh

l
.sr

j

. .1:0,S, a consideração e a estima em

njque é tida. A essas manífcstaçõec
",0 "O Estado" 'associa'-se prazentel
.ramente ..

· .D. AICINOÊ DE OLIVEIRA DIAS

NASCIMENTO

Censura lJ.tê 10 anos.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,.00.

com:

. . Carmen MIRANDA - Perry CO..

Carmen MIRANDA - Perry CO�
MO e Michael O'SHEA .•••••••••••• ; ••• 0 ••• ' a ••••••••••

Ao distinto casal as nossas fe

licitações e ao Eduardo as nossa.

cordiais saudações com votos de
vida longa para continuação das

tradições de sua estirpe.

-.__._---------�......

Abelardo da SiI'fa G"mes
e Senhora

.

.
têm o prazer de parti
cipar, às pessôas. de suas

'relações, o na$cimento,
de seu filho

MARCO ANTONIO RAMOS
.

GOMES
ocorrido dia 9, nesta

Capital.

_ 5°-
FINAL do grande sel'iado:

O úLTIMO DOS MOHICANOS
HARRI CAREY .

_ 6°_
O SEGREDO DA ILHA

MISTERIOSA
.....:. 7°-

Continuação do seriado nO 1.:
A VOLTA DO'ZORRO

com:

John CARROL e Duncan RENAL·
DO .

................. � . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .

Já havia eu coligido os subsídios pa.ra eslas notas,
quando li, graças � bondélide do prof. Henl'1que FoOutes, o
Il'abalho do proL J. A..Padberg-Drenkp·ol, publicado no t.

I (1931) da "Revista de Filclogia e de História.", ps·
1!27/442, s,ob o títuJ,o - Estudo onomástico: /taia:í, on an

tes Ta1aí, "Rio, dos Tniás" (taiás ou I.aiobas na história.
. (feogr·a.fia e folclore do B1>asil). O autDr, que, -com' bastante
a'nt.el'iori{lade, l'ecorr·era aos ma.pas a,ntigo.s e aos história
dores acima citados, versou -o assunto erudita e exausti·
v.amente, concluindo por manifestar ".a esperança d·e que
neste Bras·il, qne c.ada v.ez 'mais s·e lembra -8' ufana de sua&

antigas tradições, se,ja reintegrad'Ü o lídimo· nome Taiai
ou, aind.a melhor, Taiaíf".

Depois da. citação· dêsse magnifico estudo, acho que
nã·o devo pôr mai·s nada na carta ...

Do amigo ex-co'rde.

FI{lrianóDoÍis, 12/4/48·
c. p.

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empregue bemseu capital
Autarlndo os lucros que poderá lhe proporcionar uma. das maiores iniciativas Catarinenses f.Aclq tu ré:1 ações da «,C� I T A L.»

Transportes Aéreos ·S. A·

1
J Capited CR$ 10.000.000,00, Açõeq de CR$ 1.000,00. Chamadas: la 40% - 2a 40% - 35 20%

Procure hoje rnes rno o Agente da nCITALu em sua cidade e ele lhe dará malho-,. .. <>!lcl"'''f!cimpr tos.
:..,.___�-----_____;_---

Registros de Diplomas
AVISOS

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

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr-
mos do Projeto 520/47, pod-erão registnar os seus diplomas. I

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

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

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

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Caixa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 1
A

Mello
/

PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48

/)tI#Sí(Jflltlf/fStJ/(FRElflES
,(XIrl/tJblSlIQht#!fftW�S'

De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, bemorragias
e suas consequências.
N.c 2: Falta de regras, regras
atrazadas suspensos, deminuidos
e suas consequências. .

VAUMART

. Nervos
-�

Debili·
G

.
.

tedes Provocam
a Heurasthenia

!
Assegure desde já um·

NATAL FARTO E FEUl'
,em sacrificio f inancrico••dfi1ult�
do. em luaveamm•• lidada \115\&

CESTA DE NATAL

í�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

... � � .. - . . . - - -
. . . . .. . -:. ..

_'I�' VARlllS
HEmORRÓlIlR5'�

.
emo·Virtus

Agua Fexbril depois da bar
ba - refresca a pele!

Use sempre Fexbril !
• • .. • • • • .. • • .. • •• • ••• c ....

ParabensI
Muitas felicidades pelo nascimea.

to de seu filhinho 1

Mas, não esqueça, que o melhoe
pre:;ente para o seu "PIMPOLHO'"
{> uma caderneta do €RI1:DIT6,
MUTUO PREDIAL.

Dt J?iltrlolfo fi.�Pâei){ú.
ADVOGADO - CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEOADES
CONTABILIDADE GERAL

'FLORIANOPOLlS-S.Ç.

I

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E UtTELLECTUAL O
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Sala no centro
PRECISA-SE

Tr-atar à rua Tiradentes 00 5
Telefone 1393.

'0 mell,ol' r:re.ente para .eu fi
lho. é uma cadeíneto do CRE'OI

A Tinturaria Cruzeiro é 8 que TO MUTUO PREDIAL.
melhor me serve - Tiradentes, . . .

44 . FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SlFILITICAS

Elixir de Nogue ira
Medicaçõ,o auxiliclll' no tratamento

da .if1)u

Csmhflll. Gravata,; Pilamel.
Meia. da. melhorei. pelol' .me·
nores preçoI 16 na�CASA

'

MIa
C-ELANEA - RuaO. Mafr.,

TINTURARIA t
Só 8 "CRUZEIRO" TIr....

dentes, 44
Profissional Competente

ÊôiiiiesãSiii-Õ"ê"sie"fíiôiia"a"ã
Linha de transporte coletívo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecõ - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vic€-Versa.
SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às fia. feiras às 6 horas da

manhã.
SAIDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras às 6 horas da manhã,
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro. 24 - Flcrdanépolis - Fone i.-i3i.

I

J
..li..;

..

Os- primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner- .

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas'manifestações previna
se' contra as suas consequen
cias. Trate-se irnmediatamen
te, com um re�edio de' effeito
positivo e immediato. Não
torne drogas perigosas. Vigonal
é o remedio' indicado para
qualquer caso de neurasthenia ..
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .peeaôas exhauridas.

1 022
'telefone a esse número e a bi·

cfcleta da Ti.J1 turaria Crnee iro !'<tnj.
damente irá buscar seu terno.
R. TIradentes, 44.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus portadores de titulos já íntegralisados ou sorteados

de acôrdo com o decreto lei n, 7.930 que tem a disposição dos mesmos
CASAS, para pronta entrega. - Papa maiores esclarecimentos dirigir-se'
30 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).

-,

Vistonal
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
Laboratorloa ALVI,'\ • FREITAS • S. Paulo

----.... _ ......_... ."'''..

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

Líra -Tenis Clube
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLÉIA GERAL«

_,-
De ordem do senhor Presidente,

ficam convocados todos os sócios

quites maiores de vinte e um J?1)
anos (art. 36 do Estatuto), para a

sessão de Assembléia Geral a rea

Iízar-se, domingo, vinte ve cinco

,
(25) de abril, <is dez (10) horas,
afim-de el-eger os membros do Con
selho Deliberativo 'e seus supl-en
tes, de conformidade com o que
preceitua a alínea primeira do art.

37, combinada com art. 39 e pará-
I' grafo do Estatuto Social da Socie
dade.

Florianópolis, 14 de abril de 1918
José' Antônio de S. Thiago

Secretária Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; SELECÕES
" 8

SENHOHt�

28 artigos
da maior
atualidade

COMPRE SEU EXEMPLAR

HOJE 'MESMO! ��
Custa só Cr$ 3,00 I

__________ ..J

ts IHIlNGtlHUS
- A firma M. L. ARAUJO (Empresa Intermediária), acha

se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di
reitos perante as leis do País.

-0-
PERMANBNCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó
RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE

MOTORISTA
-0-

- .A Assistência e informações sôbre processos já encami-
.nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - Florianópolis -

'Curitiba.
-0-

- Consulta e informações sem compromisso.
- A única, no Estado, organizada e especializada no

.assunto.
-0-

'ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 10 andar
sala 4.

Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postal, 195 - Telefones: 1409
- 1584.

o Mau Es tar do Figa co\
"

�, Â Dtspepsta

- enerva, depaupero

impede a Clslilimi ação doe olimentc.;
foz emagrecer

A Prisão de Ventre.atrophio o cerebro, f;az perder a

'memoria; enervo e embrutece ali

.ua. vitima.

As pilu la s 'do Abb s de Moss ,

formu la das exclus ivamente p s r a

combater 8S mo l e st is s do fígado,
estomago e ",Intestinos, fazem
de s apare cer em pouco tempo, o

mau esta: do fig,(j', a dispepsia
e a pri ão ce ve n tre,

PIIJUli.L\S DO· ABBADE MOSS
•••••••••••••••••

5

Hoje os caminhõ�s
servem mais lugares•••

Divirta-se com
o dicionãrio

Já brincou alguma vez com

sinônimos? E muito fácil tor
nar o dicionário um passatempo
agradabilíssimo. Num interes
sante artigo, Seleções de Abril
mostra como,brincando pode-se
aprender o valor exato das pa
lavras e adquirir uma lingua
gem correta e elegante. Compre
Seleções hoje mesmo.

. ,

.-

i'

RA'D'�S 5 - 6 - 7. 8

I\�/J VALVUlAS

RÊDE • PILHA • ACUM.

, �'<) l{ I S2JJ �. à
,?l ;/,�,;/,,�/,.:/,X:/' '","'�"'. '

[ DESDIi $'550,00 : PEÇA

I CATÁLOGO GRATIS

S. PaulO- C. Postal, 4063.
Rua Sta. �figenia,. 611

Também neste novo número:,

O VERDADEIRO ROOSEVElT.
Menos de 3 anos após a sua

morte, o mito de "homem sim
ples <1,0 povo." já começa a tomar
proporções. Leia, nesse número,
a reveladora história íntima do
grande estadista.

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

UM REDENTOR DE INOCENTES.
Como a afeição humanitária de
um criminologista amador res
tabeleceu a verdade esquecida
de muitos crimes passados' e
restituiu a liberdade a condena-

, dos inocentes.
....................

AS ILHAS ENCANTADAS DO HAVAI.
Fascinante história e descrição
do maravllhoso arquipélago e

dos múltiplos prazeres que ofe
rece aos nossos sentidos .••
sem ferir os bolsos.

São ao todo.zs artigos de grande
interêsse 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 INTER�ACIONAL
PUBLICADA EM J IDIOMAS

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

com

Segurança·Economia·Rapidez

./

4 ••••
'

,. ,

Pare 08 pessoas de fino

paladar Café Otto é
lIem par.

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

Larga·menl
Deixaeme grilar!

":#_J�' / � .. ""
o (. ' __

\
.

'XAROPE
S,. JiOÃO

Combate a .tosse, a

'br_onquite e os resfria
dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

dos vias respiratórios.
O Xarope São João
.,..�

solta o catarro e faz

eX)."'9ctorar fàcilml'lnte.

• levando mercadorias de porta o

porta, o transporte rodoviário é sumc

mente vantajoso poro o produtor, o

intermediário e o consumidor. O Plano
Rodoviário Nacional, com suas 27 estre

das, num total superior a 38.000 kms.
está sendo gradualmente concretizado
a, hoje, centros distantes como o Rio e

Salvador, Bahia, estão sendo ligados por
, estradas amplas e bem construidos. se.
mente o apoio do público, do comércio
a da in®stria ao transporte rodoviário
+crneu passiveI a fase de progresso que
ora atravessamos., Envie por Caminhão
dê estrodas ao Brasil.

Os TRANSPORTADORES
EXPERIMENTADOS

CONFIAM NOS PNEUS

r;"$'On,

... '.1

SEGURANÇA
ECONOMIA
RENDIMENTO _

�----":__J,

ri a:!,�!9nt
�

48.097

o MELHOR AMANHÃMELHOR HOJE ... AINDA

JEEPS NOVOSllrmandüde dI! �elJhor �es�s dos

üpo 1948-civil
Passos e Hospital de Caridade

ofereço dois para pr-onta entrega
no Rio de Janeiro, com çapota,
pneu sobresalente e I ferramentas
preço único Cr$ 52,000,00,' cada.
Cartas ou telegramas para Caixa

Postal n. 328, F�oria,nópoli,s, ou

pessoalmente nesta redação.

De ordem do Irmão Provedor convido os Irmãos e Irmãs em atra-

80 no pagamento das anuidades o obséquio de procurarem, para os de
vidos fins, o Irmão Tesoureiro afim de não perderem as vantagens a

flue têm direito quando em dia com seus compromissos para com a

Irmandade e Hospital. . , ." __......

Floríanópolís, 13 de abril de 1948.
Luiz S. B. da 'I'ríndade - Secretáelo.

VAEAORIO?
•

t QUARTO CI BANHEIRO
E TELEFONE.

DIÁRIA COMPLETA
CASAL CrS 170,00
SOLT. CrS ,00,00

I Vulcanizadora Leonelli
ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MAOUlN ARIO �ODERNO
.

Perfeição e garant i a em: Pneus, Camaras, Sapatos,
Galocha s

, Cintas de Senhoras etc.' ...
,

END. HLEGR,"ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LI�A, 30 I
PR�I� ,ºO FI,.AMENGO

Montagens de PNEUS em 5 mínutes
'RUA Frsncisco To+ent i o o 12 - B - FLORfANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na tarde de boje, no campo da .rua Becaluva, o .empelgante cheque entre o

peae Jà cidade e o vice-campeâe estadual, Teíxemnha reaparecerá
----'--- defendendo as cores do «onze» de' Blumenau ..

cam-

l'

. ,

Não tendo sido coroada de ê�iL() público esportivo de sua habitual la cidade, dia 21, quarta-feira.
.

pate eliminou o poderoso conjunto Sadinha, Augusto, Meireles, Adal-
a sua iniciativa de realizar um diversão, pois lá se vão duas serna- Portanto, hoje teremos um dia pa ula ínc do referido campeonato. berto e o guardião Oscar.

grandioso torneio entre os cam- nas que não nos é dado o 'prazer festivo. Conhecido já o grande po- O Paula. Ramos, salvo modifi-
ao. Palmeiras é vice-campeão do - .,

.

tpeões e Flur.ianópolis, Blumenau, de assistir jogos futebolístlcos, As der conjuntivo da equipe hlume- caçoes, jogara com o. segum e con-
,,,. f' J' '11 P I R Estado de ohje apresentará uma .

t '1' tú Chinês e KatcipislvJa ra e omvi 'e, o au a amos demarches tiveram conclusão satis- nauense, que por ocasião do cer- Jlll.l o: a u, 1 �>-

resolveu entender-se com os dire- faótria, ficando decidido que a pi-i- í.arne estadual venceu o Paula Ha- grande novidade: 'I'eixeir-inha, seu Mínela, Chocolate e Ivan; Benteví
tores do Palmeir-as, de Blumenau, meira partida terá por local a nos- mos por 6 x 1 em Blumenau, e antigo def'ensm-, que no ano passa- (ou Lázaro), Car'ioni, Nicácio, For-

I'
-

d doí t .

I do miritou no esquadrão principal 11'el',0111' .(' Mandico.para a rea rzaçao 'e OIS encon ,1'0, sa capita , na tarde de hoje, deven- empatou aqui, por 4 x 4, levando H

amistosos, afim de não privar o do a segunda ser efetuada naqu e- a melhor porém, visto que ta; em- do Botafogo, 'do Rio, tendo íntegra-] O início do jogo- está mu{'cado
do o selecionaclo carioca que d�l'-
rotou o Vasco da Gama. Teixeiri-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

ríha será a grande atração do match

intermunicipal desta tarde. Vere

mos, no quadro elo Vale do Jlajaí,
além do craque mais famoso de

Santa, Calarina, excelentes "pla
yers" como Sch rarnm, Juca, M-oa

cir, Pachequinho, Antonino, René,

para ás 13,30 horas.

A partida preliminar será dis

putada pelos varzeanos do Interna

cional e River Plate, com íníoio às

13,30 horas.

As localidades serão vendidas pe
los seguintes preços : Cadeiras C$.

15,00; Arquibancada _ Cr$ 20.0.0;
Geral Cr$ 5,00.

D- -_ _ -
_ _ _ __ _••........- _- J''.r :..- i�_ _ -_..-..w _...•_

- ��...._••••"'oIV<o_-_.w_Wo' Pw· ·.-.-.·_·.....,._.,.
•

."
�; j

Torneio Municioal de Volei e Basquete 'Hoje- e emenhã ,II c·ata'stro·f·e -de' DendoroEmbora o tempo não prometesse muito e '0 Barriga Verde passou a

d A U li
muito, teve lugar, quarta-feira, na controlar novamente o jogo que e.n- fiO' pasSd O I

RIO 17 (A. N.) _ A Fábrica de feoídos de Deodoro, com cêrca de
quadra do Lira Tenis Clube, mais cerrou-se a seu favor, pela conta-

A data de hoje recorda-nos que: dois mijo operários teve 'Ü 'telhado desabado, oomo comunicamos on-
urna rodada em disputa do Tor- gem de 34 x 23. tem com Ferimento de cêrca de cem operários. Agora sabe-se que

_ em 1630 o Capitão Francisco ,
neio Municipal de Voleibol e Bas- Os quadros foram os seguintes: Gomes de Melo . surpreendeu 'Os a causa da queda do telhado foi uma granada 105, que explodiu sô-
-quetebol, promovido pela Federa- Barriga Verde _ Chocolate (9). holandeses junto das Cacimbas, na I bre o mesmo.
-ção Atlética Catar ínense

"

Bitinho (7) (Thomé e novamente
Ilha de Santo Anrtônio, derrotando-Inicialmente os conjuntos do Li- Bitinho), Dino (8), Djalma (6) e
os'

ra e do Figueirense disputaram a: Walmor (4). � em 1648 saiu
'Partida de voleibol que terminou :

favorável ao primeiro, por 2 x O

(15 x 8 e 16 x 14)
Os quadros [ogaram assim for

mados.:
Lira - .Soncini, Helinho, Joel,

'Naldi, Rui e Aldo.

Figueirense - Isaías, Murilo,
Jóão I, Rubens, JoãoIl e Carlos

(Renato).
Juizes : Gumercindo TolomioUi

oe Osvaldo Silveira.
A luta de, basquetebol, Iniciada

a seguir, reuniu os quadros do

Barriga Verde e Clube Atlético, sob
as ordens dos árbitros Gumercindo
Tolomiotti e Osvaldo Silveira.
A primeira fase favoreceu c Bar

riga Verde com 18 x 10 no marca

dor. Na fase final 'O Atlético rea

giu, chegando quasi a heira do em·

pate, Mas essa reação não durou 'I'

IRIO, 17 (A. N.) - Segundo documentação apreendida pela polí
cia está preso o responsavel prdncípal pela catástrofe de Deodoro',
sendo esperado, a qualquer momento, o seu nome. que até agora não

foi revelado,

No distl'it<> da Trindade, .peleja
rão hoje á tarde o·s fortes conjun
do Unidos do Lira e do Independen
te, com início ás 16 horas. O Uni
dos do Lira jogará com a seguinte
-constituição: Waldo (Galo Cego),
'Carlinho ,e Gew'lio; J.úlio, Meireles,
1\loa,cir, ChinM e Caréca.

- Em Saco dos Limões coteja
rão hoje, á tarde, os quadros prirn
-cipais e secundários do Ipil'ang-a e

Treze de Maio.
- No gramado do Abrigo de Me

nor'es defrontar-se-ão hoje os qua
dros juv,enís elo Bocaillva. e Taman
daré.

\
.

que:
- em 1587, Portugal e Brasil

pas-Isaram às mãos de Felippe II, rei � --;:-- :__---__-_

Ubiratan x Atlé- da Espanha, cuj-o ·domínio durou 60

anos;
- em 1648, travou-se a primeira

batalha dos Guararapes, sendo ga
nha pelos brasileiros comandados

NOVA E GRANDIOSA COMPETI- ADXO ESTÁ NA EMINÊNCIA DE
por Francisco Barreto de Menezes.

CAO DE VELA NO DIA 2 DE MAIO. INGRESSAR NO CORTTlBA
coadjuvado por VidaI de Negreiros,

,Como já notificamos em vista! Como já noticiamos, o Coritiba, Felippe Camarão, Henrique Dias e

do grande sucesso alc;nçado pela. bi-�ampeão paranaense está bast�n- Antônio da Silva;

t·
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te Interessado no concurso de Adao, - em 1866, o G�neral Francisco Depois de conhecer os objetiv'os e reais possibili.d:ades da COIBRA-
compe Iça0 ue v/e a r-ea lza a 0- ;, , ,

. .
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r d
o ohmo medlO do Caravana do Ar, Solano Lopes retirou-se do Passo FITE, an:alizar a segur,ança do empl'ego de capita., a va onzaçao e o

mmgü u. Imo, sera rea lza
_

a nova
presentemente, em São Paulo. da Pátria; .lucro que essa a,plicaçã� po-de e deve proporcionar, MIDDITiE,. pe.rgun.-

(' ..·sensacIOnal regata no dIa. 2 de
E t dm cal' a que .en ereçou ao - em 1870, em Porto Alegre, fa- te.,se a si� mesmo:mai'O· próximo. vindouro, ,na'� águas .

R IT d t h I"player" Sanford, Adão diz acei,tar leceu o Capitão.Jtenente Manoel iP-orqu-e não ser acionista da COO AF, E, quan o en, o a gu-
da baía sul, � qual será dedicada

qualquer proposta do clube para- Joaquim de Souza Jnn.queira, que mas economias, opo<sso reter um pouco qas minhas rendas, ou a,pliear'
ao sr. Plínio da Fonseca Mendonça

naense. se disj:.iDgtriTa ria guerra de Monte· um pouco das minhas reservas?". "Empregando nessa Compan:hia al
Cabral, capit�o dos Portos. e comó· Sabedor do fato, o diretor do De� viíféo e na dos Farrapos; I gum capital, .obter,ei uma 'boa valorizaçã·o, um .bom lucro, melhor, taJ-
coro honorário d.os clubes de vela.

partamento Profissional do Corití- _ em 1890, o Marechal Floliano v.ez, do que aplicando 'essa, ei:onomia ,em outros negócios".
A organização ,está a cargo dos ba., sr. Elias Derwick seguiu na ma Peixoto assumiu a pasta da guerra; _ Também, para mim, é preferivel uma causa cert.a, e .essa Com-

ses. Orlando Filomena -e.Humberto drugada de segunda-feira para a _ este dia é, consagrado aos In- panhia parece difer,en:�e das demais, mesmo daquelas onde tenho
I)'Alascio, os mesmos organizadores Paulicéia, com a missão de trazer dios. I açõe,s, porque acreditei nas vagas promessas, e quiz ganhar muito ..•
.oa competição de domingo. Cinco para Curitiba b excelente médio. André Nilo Tadasco esquecendo que qu·em muit{) quer Ludo perde... "Essa IC.oS'RAFITE
sensacionais regatas serão disputa- não oferece vantag.ens alem das (IUe uma i'ndustria p.ode dar". "Mas
das por barcos de vários tipos, co- aü. 'q.ue me pa,r,eoe as industrias deixam bons lucros, ,qua,ndo bem ad-
mo "Sharpie ", "Lightning", Yole ministradas, , ." "E a GOBtRAFITE diz, diz nãü, AFIRMA que,. com o

Olímpica, Bali-eiras e Canôas, pro- Agente-Representante parque industrial, terá grandes economias, evitará despezas, apro'Vei-
metendo a competição 'Ser a maior tará ·tud·o, até as sobras de matéria prima que o-utr-as industrias _;pe:r--
e mais concorrida de quantas já

C
• c1em!!!" "Além disso o patr.lmonio daquela CompaDJhi'a, por si só�

se realizaram no Estado. apa'" p:ara aulomovels garante () en1prego {io meu cap.ilal que custei tanto a. ganhar e ecorro-

., U mizar ... " "A direção da COHRAFJTE p3Jrece ser composta por ho-
FUTEBOL N� VÁRZEA

mens capazes. Pelo menos 1',1'anco·s e. sinceros eles são. E isso já é um

Grande fábrica nacional procura repre-sentante ativo e que, a hom índicÍ'Ü, por·que onde há franqueza e sinoeridade não há más in

!enções. "
par de instalações, possa manter pequeno "stock". Nossas capas são n_ Homem! ! ! D negóci,o me parece bom e eu vou TOPAR! I

RIO, 17 (A • .N.) _ Caminhões militares estão fazendo o' transpor
te do material bélico não atingido pela explosões e .íncêndip.de Recife, refor-

Atlético - Fonseca (6), Capeta çado com tropas reeem-chegadas,
(11), Meira (2), Tatú (2) e NUIle'!" tomando posição de batalha, o

(2).
'

Exército Holandês;
Serviu cor_no delegado" apontador! _ em 1760, (oram expulsos da

e cronometrista o dr, Heitor Ferra- . Bahia os padres jesuitas;
ri.

, .
.

. , ,I - em 1866, deu-se a ocupação do
Com mais essa vítõría o Barrl-: Forte de Itapirú pelas forças alia

ga Verde manteve-se invicto na li- das'
de rança, a dois passos, da' conqu'is-I' _:. em' 1870, voltou ao Rio o 4°
ta do certame. ., contingente que regressava das lu-

.

tas no Paraguai, compôsto dos 35°
Resultados d-e ante-õntern : ) .Batalão ?e Voll1ll'tários� de São Pau
Voleibol _ Barriga Verde 2 x lo; do 42° de Pernambuco e do 46°

Atlético O (15 x 1 e 15 x 6). da Bahia;
Basquetebol _ Clube Doze 26 x _ em 1792 foi proferida a seno

Figueirense 19. tença contra Tiradentes;
Para amanhã estão marcados os A data de amanhã recorda-nos

RIO 17 (A. N.) _ O Ministro da Guerra já apresentou o seu re

latõrão ao presidente da República sôbre a catástrofe de Deodoro.

I Estações de
!

Rad,io
Transmissores 'para Beteções de Radio-difusão
100 250 e 1.000 Watts - para pronta entreAa

seguintes jogos:
,

Voleibol - Pígueírense x Atlé-
tico.

,

Basquetebol
Lico,

Equipamentos de Estlilaio e Acessorios

Orçamentos sem compromisso .

SOCIEDADE TECNICA Pf\ULISTA LIMITADA
Rua Ma•• tl'o Cardim, 1.109 -- Cx. Po.tol, 2.511 _. S. PAULO

COBRAFITE
COMP.A!NHIA SUL BRAS,TJLEIRA DE FIAÇkO E TECELAGEM

Avenida Capanhema, N. 38 - Caixa Postal, 2�4
.

CUR.I'DIBA PARANA

34

Carta com todos os detalhes, inclusive referência, dirIgIda

F'ÁBRfCA NACIONAL DE CMAS, Caixa ,P.ostal n. 9, lU\) de Janeiro.

Terror dos microbiol!, acha-Be
à venda ne�t I praça

à Pedidos a J. MARTINS &
SILVA. Rua J0ão Pinto, 16

Caixa ·Pestal o'. 332

Assim monologarão J)1uitos homens de negócios, pessoas que pro
curam aplicar resel'vas ou fazer economias, relendo parte das suas

rendas -ou recur.s-os. Chegou a sua. vez também, leHor amigo?
«VELOX PROPAGADORA»

de superior ql)ali,dade, elegant'es e vistosas. �ão Fabricadas por técni-

cos competentes, com os mais modernos maquinismos americanos 1'e-

�em-importados. Usamos tecidos Nylon, Matéria Plástica, Couro Plás

tico e Palhinha America'lla Encerada, todos em rica pad-ronagem ex-

ótima oportunidade ele lucros para representante aLivo e capaz.

_.

POLYPHENOL I
I ARNOLDO SUAREZ CUNE<>

qinica OdontQloll;ia
.

�OTUR�A
() Desinfetante da atualídade Das 18 ãs 22 horas, �m hora

mareada, a cargo de abahzado pro-
fissional

Rua Arc·ipreste Paiva 1'1

ROBINSON
PASTA D.ENTAL !

.

e!usiva.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vabeios Brao{}os ,

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vai.

tal' a cêir natul'al primitiva
(ca.tanha, loura, dciirado ou

negra) am POUIIO tempe. Não
, tintura. Não manchei. e não
auja. O .eu

.

u.o • limpo,
faci! • agradável.
,A Loção Brilhant. extingu.

o!, caapaa. o prurido, a .ebor
rhéa e têida. a. afecçõ.. pa
ra.itária. ,do cabalo,. à.. im
como combata a calvicie, re

altolizando a. I'ai... capila
re•. Foi aproaada pelo Depar
tamento Nacional d. Sq.úde
Pública.

1 CUTIS
�f CANSADA

:S��w�i�
gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas. cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos �a
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua' felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto.
pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam 'nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar... e ser amada.

CREME

'RUGdL
Alvim & freitas,ltda.-C.P.. 1379,S. Paulo

- ......
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ADMIRE SUAS numerosasinovaçõesl
Chassis. extra reforçado, melhor
aproveitamento do espaço, o

poderoso motor de 6 cilindros e

válvulas na tampa, com maior

rendimento e menor consumo de
gasolina e tantas outras caracte
rísticos inéditas colocam o Che
vrolet na vanguarda dos caminhões
de sua classe., Aproveitando-se
de sua vasta experiência uni
versai sob tôdas as

condições de serviço,
Chevrolet é o líder
dos aperfeiçoamentos
mecânicos. Por isso ..•

Chevrolet é o cami
nhõo 'que mais se

vende - no Brasil e

em todo o mundo!

·-f!eP1�!
�

evrolet
PRODUTO DA GENERAL MOTORS,

PARA VENDAS E SERViÇO PROCURE OS

CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS DA GENERAL MOTORS DO BRASil, S. A.

processo de naturalização
foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e . Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
entorto se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de tcasamento de qualquer parte do Paíz.

Conlunicação á Praça
EXPRESSO SUL-AMERICANO

Avisamos aos nossos amigos e clientes desta capital, e das Qemais
Pi'aças do Sul do Estado, que, tendo o Sr. Guilherme Gonçalves D'Avila,
declinado de continuar como agente do Expresso Sul Americano, em

virtude dos seus inúmeros afazeres comerciais, nomeamos a firma
Irmãos Glavam, estabelecida nesta capital à Rua João Pinto n? 6, a qual
desta data em diante passará a atender os nossos serviços de transpor
tes de cargas, diretamente do Rio, São Paulo, Curitiba e Pôrto Alegre.

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

dos, a continuação dos serviços rápidos e dirétos.

Ftorienôpolie, '18 de Abril de 1948
P. EXPRESSO SUL AMERICANO.

E. Figueiredo. & Cia Ltda.

(Ass.) Antônio Ormeneze.

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

CARVALHO, 65

Relojoaria Progresso
de JtJGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e n�gue
sómente' quando receber.

.

Seu
ainda, não

Correspondenda
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

RUA ALVARO DE

A beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de ser,

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se aperfei
çoam dia a dia.
Agora já temos o creme de alfa.

ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar e

refrescar a cutis.

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

ar de naturalidade, encantador á
vista.
A pele que não 'respira, resseca

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

tempo que evita os panos, as man
chas e asperezas e à tendência pa
ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
É um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S.IA.

N. 2. o-s 200 .00
Qualidade d. primeira.
Fabrica ao ItoliElna,

Core. diverla.
Altul'll 13 cmt.

N. II, Cr$ 260,00
Marca SOLAGO 8 lubie.

Mlltel:'ial de 1."

C:lixa d. niquei-cromo.
Nono. rel6l1io. .ao acompanhado. do. re.pectivo•.certificado.

de garantia, ,

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVUMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba-· Praça Tiradentes, 260·· J?aranei
r:���==�����------�--�

970 kilocicloe onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Ou'çam, diãriamente, das 10 às l4 horas, as audições da

Zya - 6 Radio DifQsora de Laguna,

/'

PASTA DENTAL
ROBINSON

CIA. CATARIHEHSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a mesma emoção, sempre com o mais

justificado orgulho, a ícomparâvel se

quência das páginas brilhantes da His

tória do Brasil ! II

Sua Bandeira, ornada das glórias do

passado e do presente, sempre ufana,

paneja altaneira, confiante no arnôr de

seus filhos !

GUARARAPES é a flama sagrada que

I() Nordeste mantem sempre acessa, ilu

minando as concíêncías
"

dos patrícios de

todos -os recantos, para que perdure em

seus corações a pira do arnôr à terra

btasileira, na recordação d 2 i odo o seu

Passado histórico, na convicção inabalá
.

-el de seu Presente e na esperança de
n futuro melhor, onde o Bras'! se des

.lue, como a terra de um Povo livre e

soberano, porque como há 300 anos pas

sados, estará sempre pronto para ven

cer o estrangeiro invasor, mantendo a

sua inviolabilidade.
GUARARAPES é um poema de glória

e civismo nas páginas de nossa Histôr+a.

escrito por VIDAL DE NEGREIROS, FS·
LIPE CAMARÃO, HENRIQUE DI �,.,

FERNANDO VIEIRA, ANTõNIO DA

,SILVA, FRANCISCO BARRETO DE

MENEZES i!!

GUARARAPES é a sentinela, a guar
da avançada, o primeiro obstáculo que
o inimigo externo encontrará quando
tentar maéular o nosso território!

• •

O pequeno Exército com que o Gene

ral FRANCISCO BARRETO DE MENE

ZES saíra no dia 18 a esperar os holan

dezes, constava de 2.200 homens, coman
dados por ANDRÉ 'VIDAL DE NEGREI

ROS, ANTõNIO FELIPE CAMARÃO,
HENRIQUE DIAS e ANTóNIO DA
SILVA.

O Exército holandez dirigido pelo Ge
neral Siegemundt von Schkloppe com

punha-se de 4.500 homens.
Os nossos tomaram a ofensiva, inves

tindo os regimentos inimigos e logran
·do rompê-los, A Batalha durou cinco
(5) horas, sendo sangrenta a considerar
como pequénas eram as fôrças que se

empenharam na luta.
Os holandezes perderam- 515 mortos e

523 feridos, inclusive o próprio General

Schkloppe e mais 74 oficiais, perdendo
ainda 33 bandeiras e estandartes, fican

do em campo, morto o CeI. HAUS. pri
sioneiro o CeI. KEERWERR e feridos os

Coronéis HAUSTIJU e VAN ELTZ.
Os brasileiros tiveram 80 mortos e

-roO feridos.
*

* *

Lembrando GUARARAPES, em face
dos dias tumultuosos do presente, pode
mos reafirmar, como repulsa a todos os

extremismos, que a nossa vida e o nosso

Fuzil, nos embates da luta sangrenta, s6
pertence ao B'rasil! Por êle a razão do
nosso dever milttar! Para êle a razão

de n{)ssa vida.
Uma meia duzia de intelectuais não se

peja de estudar o iado bom, apezar de

diminuto, da doutrina moscovita!!!
Se rotulam com o lema de outras ide

ologias para despitarem os incautos con

seguindo então um número de simpati
santes que são inoorporagos à falange
dos que só agem atravez coriclaves mis
teriosos ou nas caladas das noites es

curas!

São traidores, são os remanescentes
do 5a colunismo e que no dia re hoje se

esquecem da 'belíssima lição cívica dos
verdadeiros precursores da defeza de
nosso território!!!
Eis que GUARARAPES se nos apre

senta como o marco da nacionalidade,
pois foi. nessa Colina sagrada, na grano
de e sangrenta Batalha vitoriosa contra

o ousado invasor, que se forjou a fôrça
armada do Brasil, tornando-se o esteio

da Nação!
GUARARAPES é o início da trajetó

'ria sublime percorrida pela Fôrça Arma.
da do Brasil, passando vitoriosa, atra
vés êstes 3 séculos, pelo Passo do Rosá-

porados à tradição ..
militar do Passado,

sobreviverão com o 'nosso Exército, por

que a memória dos expedicionários mór

tos na última Guerl'a unir-se-á à. daque
les que no Passado souberam tombar pe

la soberania. engrandecendo o Patrimô

nio moral de nessa Pátria I!!

O civismo é o símbolo da nacionali

dade!
A segurança e a dignidade do Brasil

rr clamam do Soldado a ABSTRAÇÃO
moral que corporifica na sua figura his

tórica a representação da Pátria, exigin
do-lhe o culto pela honra, porque êsse

será seu único estímulo e galardão para

a abnegação de que se tornará exemplo,
preparando-lhe o espírtto para o supre

mo sacrifício em o qual se tornará ví

tima i!!
A serenidade em face do perigo, a

bravura de que é capaz no campo de lu

ta, e até mesmo o heroismo ante a mor

te, nada mais constituem e nada mais são

do que o puro reflexo do sentimento

único que crepita no amago de seu co

ração: O SENTIMENTO DA HONRA J!!
Mas quem é capaz de abnegação e de

sacrifício, quando agasalha no coração o

supremo ideal das almas grandes
limpas7 O verdadeiro brasileiro!

Aquele que ama a históría de sua Pá

tria !

Não o comunista vil � degradante, que

depois de haver vendido seu civismo à

Moscow, aguarda tão sómente o mo

mento, para nas caladas da noite, repiti
rem o que já fizeram, matando seus

patrícios, traiçoeiramente, porque são tão

degradantes em seus atos que jamais te

rão a hombridade de atacarem de fr.en
te!
Vacilam no ideal que abraçaram, por

que é o da deshonra cívíca ! A degrada
ção da moral! O crime de lesa Pátria!
BRASILEIRO! Nestes dias negros do

presente, acrisola o teu sentimento cíví
co na evocação sublime da epopéia de

GUARARAPES e procura cumprir com

o teu dever!

Cautela! Contra a obra magnifica e

portentosa de nossos antepassados uma

onda sombria sungiu ...
Estejamos sempre alertas para tomar

mos posse integral de nossos direitos de
viver na mais béJa, na mais livre, na

mais sublim,e, na mais portentosa de tô
das as Pátrias !

A Pátria dos bravos de GUARARA
PES! O BRASIL!

And"elino Natividade <la Costa

Alguns pingos ...

RETRETA
PROGRAMA' PARA A RETRETA
DE HOJE, NO JARDIM OLIVEIRA
BELO DAS 19 ÀS 21 HORAS, PE
LA BANDA MUSICAL DA NOSSA
POLíCIA MILITAR:
ia PARTE:
lris - grande marcha sinfônica

- por Álvaro Souza.
I

Conde de Luxemburg - grande
valsa - por Franz Lehar.
Froh im Kreise - potpourri

por Oscar Feiras.

Duquezinha - fantasia d·a op.
Duquesinha - fantazia da op. -

por Franz Lehar.
2a PARTE:
Martha - fantasia ela op. -- por

F'riedrich von Flotow.
A casa das três menina·s - pot

pourri - por Schubert.
Real 33 � dobrado - sinfônico
por Procópio Wa,gner. '

O Diário, de ontem, veio enfeita

do em poliantéia contra o sr, Ne

rêu Ramos. Já transcrevendo o

Diário de Notícias, já forjando por

• aqui mesmo suas
í

ntr igulnhas sem

prol, o orgão da U. ,D. N. somou

ataques e agressões ao presidente
. do P. S. D. pela sua desassombra

da atitude no caso de. São Paulo.

Considerada, entretanto, a decisão

unâ1lime da totalidade dos repre

sentantes do povo paulista eleitos

pela U. D. N., não mais se compre

ende que o Diário, para atingir o sr.

Nerêu Ramos, fulmine, em comum,

todos os deputados estaduais e fe

derais com que o seu partido con

ta nas terras bandeirantes. Para

arrazar os conceitos do Diário de

Noticias, escorregadios em função
da vaselina ademarista, bastaria

opôrrnos a argumentação cerrada

e irrctorquível em seu conteúdo

jurídico, econômico e moral, que

Plinio Barreto - eminente prócer
udenísta - .diar iamente expende
'pelo tradicional O Estado de São

Panlo.
Ainda ante-ontem, na Assembléia'

paulista, o líder da U. D. N., depu
tado Auro de Moura Andrade, afir
mava e reafi rrnava, dando às pa

lavras o mais clássico e ortodoxo
.

(
dos sentidos, que o Governador oPo

São Paulo era um l.a,d.r-.ã.o ! E

a U. D. N. paulista, _pela sua banca

da, o apoiou e aplaudln-,
,

Ninguém, por aqui, ignora que

o sr. Nerêu Ramos tem o velho há

bito de não abandonar seus cor

religionários nas horas amargas. A

direção nacional do P. S. D. resol

veu apoia!', em toda a linha, a ati

tude dos pessedístas de São Pau

lo. A mesma época, a suprema che

fia udenista decidiu igualmente
aprovar e amparar seus compa

nheiros de São Paulo, na luta con

tra Adernar. Os pessedistas bandei
r-antes estão satisfeitos e orgulho
sos com a atitude do seu mais cate

gorizado chef'e nacional. E os ude

Distas? Onde o apóio tantas vezes

reiterado no papel dos comunica

cados ? Quem recuou? Quem s.e ar

rependeu? Quem deixou os amigos
na estrada?

RosaGomes
Nobrega

D)'. Manoel da l'Ilóbrega, senhora
e filha; Sergio Nóbrega Filho, se

nhora e filho, Oswaldo Gomes Nó

brega e senhora; J·oão Gomes Nóbre

ga, senhor.a e fHho; Eug1enio Gomes

Nóbrega, senhora .e filhas; Edml.lll
do Barddal, senhora e filha; Dr.
Raul Pereira Calda's, senhora e fi

lhos; Isaura Gomes Nóbrega; Nair

Nóbrega Ribeiro; A.<ntônio Augusto
Nóbrega Fontes; Maria do darmo
Nóbr.ega Fontes; Beatriz Nóbrega
Fontes, Dr. Carl'Üs Gomes de Oli
vira e demais parente':;-, ag'radecem,
penhorados, as manifeS'taçã.es de pe
sar pelo :tal.ecimento de sua muito
querida e saudosa mãe, avó e ir
mã H.OSA GOMES NóBREGA e

convidam para a missa. de sétimo
dia, em sufrágio de sua alma., que·
será celebrada, terça-feira, dia 20
do corrente, às 7 hor,as, na Catedral
Metropolitana, antecipando ",ua

gratidãü aos que comparecerem a

êste ato de piedade cistã.

Dr.A.5anfaella
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Pif..Pal de "O·. Estado"
_4reão Júnior.

11 - Domingo: Mesmo com o

regresso do "PIF PAF" às colunas

dêste jornal, chegou ao Rio de Ja

neiro. procedente de Gênova, o Em

baixador .Maurtcio Nabuco, enquan
to uni avião ainda não identifica

do bateu nos fios telegráficos de

uma localidade mineira ínterrom

pendo as comunicações depois da

"A 11 América .Gables" haver in

formado que está mantendo tráfego
nor-mal para Bogotá, e não, sabei' o

que está ocorrendo na Capital Co

lombiana, apeasr de haver ultrapas
sado toda a expectativa a con.íerên

(lia do Hota.ry 'Clube realizada em

Curitina e de Teixeirinha, ex-ata

cante do Bolafo.go do Rio, querer

retornar ao Palmeiras de Blume

nau (modéstia).
12 - Segunda feira: Até pare

ce que a paz reinou na face da

terra nesse dia!

13 - Terça [eira: Foi decreta

da, na Colômbia, a lei marcial e

com isso diminuíram as ativida

des r.evolucionárias naquele País,
entretanto a refenua' lei não im

pediu que violento incêndio ir

rompesse na fábrica de móveis

Cruzeiro do Sul, no Rio de Janci

ro, causando prejuízos avaliados

em um' milhão de cruzeiros, en

quanto produtores de São Paulo

e Santa Catar-ina desenvolviam

providências no sentido de ser re

vogada a lei que proíbe as expor

tacões, apesar da desconfiança de

ler havido sabotagem no cabo aé

reo do Pão. de Açucar e do faleci

mento inesperado do General

Gustavo ,C. de Faria.
14 - Quarta f'eira : Enquanto a

SENAC instalava em Florianópo
lis o seu. primeiro escritório mo

delo, regressava do Rio, onde fô

ra a serviço, 'o Sr. Sidnei Nocetti,
apesar de o govêrno do Equador ha
ver oferecido uma grande partida
ele viveres ao govêrno colombiano

afim de 'aliviar a situação penosa

em que se encontrava Bogotá, não

impedindo tudo isso que morres

se em Santa Rosa ('?), vítima de

um desastre de aviação, o instru

tor do .Aéro Clube local, Sr. Gre

gório Bruni, 'ex-piloto da Força
Aérea Italiana e que havia toma

do parte ativa na última guerra e

que a revolução da -Colômbia ti-

Guararapes·
t9-IV-t648 / 19-IV-t948

"Amo tanto e estremeço esta terra. río, por Monte Casseres, lançando-se de

quéro tanto o meu 'vasto pais ..... pois Lomas Velentlnas a Monte Castelo, Cus

desde menino, ouço e leio, sempre com telnuevo, Montese e Fernevo.

Os feitos de armas do Presente, íncor-

yesse sido dirigida sobretudo con-

Ira a igreja católica.

15 - Quinta fei,ra: Enquantn.
caía um avião da F. A. B. em'

Campinas, causando a morte de'
seus dois tripulanets, os' [udeus,
em Jerusalém, atacavam um carn-.

po da. R. A.' F. e no Brasil era de"·

cretada a, expulsão do russo 8a-··

lomão Suretz- julgado elemento.

indesejável. Anuncia-se que Pe-·
ron proibiu a importação de fru-·

tas hrusi leiras ,e que deseja sustar

.os embarques-de tr.ígo para o

Brasil, mas isso não impediu, que'
os comunistas italianos se empre

gassem a íundo para derrubar o,;;

plano Marshall de. ajuda á Euro-.

pa, apesar da instalação solene,-,
..nesta data, da Assembléia .Legís.
lativa do Estado.

16 - Sexta Iei ra ; Esta sernanaa

está mesmo calma; vocés não a-o

cham?

17 - Sábado: Apesar da aparente'
calma de ôntern, notem, aparente,
violenfíssíma: explosão abalou q, .

Distrits» Federal i destruindo dezes
seis pali.(lS':de munições da guarnição'
militar StJdiinla� em Deodoro, en-

quanto .0' GélvernadOi' Aderbal M.

da Silva, errr sua mensagem, decla
rava: "Na' crrtlca mais rude enol

debate mais violento, há de subsis
til' sempre, segundo os distames da

moral, uma forte dose de justiça.
equilibradat'j , mas' em São Paulo,
contrariando a vontade do Chefe'
da NaçãO',' OS" líderes" da" oposição
trabalham no sentido: de ser feita:'
a intervenção federal naquele Es

tado, sem levarem em conta que,

por causa de um cachorro, em Ve ... ·

Iêncía, Estado do Rio, foi barbara
mente assassinado O'milionário ·di:"·

namarquês Morterr..

..... ' .

/ '.

Dr. '.

A� 'DAMA�CE�o. DfSilVA
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Ações cíveis'. comerciais ..
, Esc��Rú�jOIO ,PÍllló, :5:, Térre;'
(Anexo 'ao'j��ri�l:«O'E;i�d�,,)

.' FlorianÓpoli.
"

�Z�r;{}a"I'rin.-�' :'

•••

FItE.QHANDO ... \

ICavalheire.,;camente SUoW, meu excelente amigo .M:igu�l!
Daux, no rápido intervalo en,tre um ·sôrvo de Our.o Pilsen e'

um mordisco na :rodela de quibe fri Lo, .explic-ou-me que a·

iI.'eclamação -positivamente não ,era sua:

- Você ·sabe! É 'o meu irmão J'Ürge. Êle não concebe que"
o aniversário do IRitz pa.ssasse sem uma notinha d' O Estado!"

Vi,sLo.s ,e examinados os auLos dessa, reclamaçã'Ü, jul-
guei-a procedente, em luminosa sentença, da qual transcre-

vo alguns dos consideranda: •

,Considerando que, em mat,éria de fachada, o .ftitz, pela,
vulgaridUide da sua, não entusiasma .ninguem; e

Considerando que as po.J.Í!ronas do Ritz, vulgarmen.te de-

nominada's
.

cadeira.s, de.sarticula.m as nossas, ·em virtude da I

inajustáv.el d,iscordânlcia üe contigturação anatômica exis-
ten[.e entre umas e outras; mas também.

c'onsidel'ando que aos reclamadores - proprietários, pOI'"
nãü s·erem, nos filme.s exibidos, nem produtores, nem diretD- .

res e nem artistas, não 1hes cabe' dolo ou culpa, direta ou in-'

diretamente, nas passagens de gato paI' lebre; entretanto
considerando a minha i&ençã·o de ânimo. no. presente fej

io, de vez ,que, embora frequente muit.o pouco a cinemas, in
f,elizmente não disponho de p.ermanente; por outro lado

oonsiderando. que- a influência do IRHz :na vida mundana'
de F.lorianóp01i's, onde, exceto o cinema, o meio mais certo'
de a gente se divertir é não se divertir mesmo, - dia a dia
se faz mais preponderante; e ainda

,considerando que 'os digno,s proprietários do .RHz, sem'
alardes e gratuitamente, penetrados da meJ.ilOr. e mais sadia'
intuição social e solidadeidade humana, amparam e garantem
continua assistência cinema;tográ,fica, aos internados de di-'
vers�s instituições - Co.lônia .santa Tereza, Abrigo P,eni-
tenciária, etc; e, finalmente

'

cons,ider.ando que êsses gestos, no espirito do� �empos
llltiUais, são raros

Determino ao enca,rregooo das sociais registrar no r,es

rpectivo fichário, a data natalicia do Ritz, de !forma que do
próximo ano por' .frente, o acontooimento seja noticiado 'com
,exuberante adj.eíivação, nos mo·ldes :da casa, . quando se

·trata de pessÔ!a ilustJre.
Publique-se e cumpra-se., Custas pelo l\1uguel, na formar

do cos,tume.

Guilhel'me Tal·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


