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RESULTADOS PARCIAIS eONHECIDOS ATÉ AS 19 ,HORAS ,DE, ONTEM: 'DEMOCRATA.CRISTÃOS •.330.761; COMUNISTAS

• 205.183; SOCIALISTAS INDEPENDENTES - 94.393; Bio,co ,NACIONAL· 13.680,'
,

\
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"
'

'u ti I ',' ,U I· II . Aumenfo de vencimentos de
�:��I�i�a�i�n�ed������safi�a.�j61��= 'A sessa d' li t V:J �J etví� e mtlíteres
ilente:s, elaborada pelo conhecido ,voe uD em" ...

,,,,,,, OitO ue pc-, Rio, >19 (A.N.) - Foi concluido

011110difiCações
das primitivas tabela').

psdagogo brasileiro; professor
'

JJourençu Filho. E diziamos, en- sar As comissê� O ',� Go
re-exame das tabelas de aumento sendo considerado o' easo dos extra-

tão, que a êsse importante concla-}. ,....... li �"J �S.-.." UlraS nfhaS. dos vencimentos 0.0 funcionalismo numerários e o aumento deverá vi-

ve, Sanlil Catarina comparecia, i A sessão de ontem foi rápida f 'Yl., 'd AI íd 'C" .
civil e militar, organizadas pelo D.A. gorar a partir de primeiro de [u-

sem v,exa,m.,:e,S, ,l)OI� ,8,',er um dos Es- j
'., • _.'

•

li er, ,l.1nm, e mel a ar! ea, AI,,-
'

,

•
_ "

A d t d: t ' , S.P.Hoje ou amanhã. será o novo Ira- lho, vindouro.

tados, da FOd,'eraçaó VàngU(lrdeU',os I r.pI�' a a a a a a an error, O�ltP()U, mando Calll Bulas, Osvaldo Hodri-

(ias soluções mais avançadas no a tribuna, na hora do expediente, gues Cabral, Saulo Ramos.
halho entregue ao Presidente da

tocante a�, pr,o�lema �o ens�,no pp- 10 deputado Lopes Vieira, do P. S. 3" COMISSÃO -=- SAúDE PÚBLICA República, o qual deverá dirigir
hlíco. O _nrarw, da ra ae- IlHO D. que se i referiu á trázica e san- E ASSISTf:NCIA'SOCIAE

"uma mensagem ao
i Congresso a �onf,orAn,"l·a dagostou dÇ) que dissemos e sem, to- o'

'

, 'f DO'
, 1

respeito, possivelmente ainda esta \J ulv UiJ\J U
davia, contrariar Ü' Ifano da Iison- grenta catas tI'O e de ,eodoro em Antônio Dib Mussi, Biase Aglle-
jeira posição 'do nosso governo a que tantas vidas foram sacrificadas, SiDO 'Faraco, Joaquim Pinto de àr-

senlana'. Sabe-se que houve ligeiras Florestg s- e pr.ndDto�tal r,eSIleito,' aludiu a supostas in- e terminau propondo um telezrr d ' ,'.
dB'

U U i"i

terferências da política na instru- ma de pezar ao sr. ,Min'istro
o ;; �u � ;ntolllo e arras Lemos,

I
-

En' foUi c'as 'lore"ta'I·�ção, nem assim, ainda, -aduzindo au amos. '1\1- - I' \l,'"
'

quaisquer provas, concretas nesse Guerra. Sua indicação mereceu o 'la COMISSÃO - VIAÇÃO, OBR.AS al '

•
,Teresopolis, l,9(A. N,) _ Foi

sentido. ,_ apoio de todos os lideres, 'e, em vo- PúBLICAS, AGRICULTURA CO- ,.'Vão' tel1!OS 1:1'ocuraçao para de� inauzurada ar u,i > a Conrefência
Vamos ;fazê-lo nós, agora, cohtra tação, foi aprovada por unanimida- ,MÉREIO E INDÚSTnIA fender dOIS .raidmen. que por aqu: '=: "I '

,

determinados representantes da U. de. passaram. e, depois de prossegui- americana de florestas e produtos

D, N., que, não só intrometem, as .

Rui Cesar Feuerschutte, Otto Au- rem via,je,?n, (?rçr.m =: mal tr'a," I'
florestais, ,SOb,... Ir presidência IIo

suas mesquinhas 'paixões políticas O segundo orador inaugurou os gusto Urban, Alfredo Campos, H.s-' lados pelo' DIal'1O. Ministro da Agricultura, que pro-
11a instrução popular, mas, por pedidos de .inf'ormação. Foi o sr. miro Emercnciano, Braz Joaquirn En-io,ut-cas ele� nã;o ,d:evenl> �e nunciou ó" discurso inaugural. Es-

,ac�éscimo
_,

,e ,o que mais �F�v,e s� I' Barros Lemos, qúe queria saber se Alves.
ser aqUilo que o Jor'nal disse, pOlS, I: -

'

.

.
- �

t�l,na, .opo_:m enlra,:es Of!Cl�IS a os Correios e Telearáfos estilo ven-
se o fôssem' bmsil.eil'os "ilu..stres I tao rt;prlesentados a Argentma, Bcl-

dISS,e'l1llnaçlH). do enSHlO publICO." 0>, 5", COl\HSS ..\O - EDUCAÇAO E COtn(� os sPs� Otávio Mangabeir'a,: gicatBolivia, Brasil, Canadá, Coloro-,
Dois ou três oas'os dessa espécie! dendo ferro velho, no Sul do Esta- CULTUB.\, [lener'ais Canl'obertc P. da G,osta e: bi�í Chile Costa Rica, Cuba, Équa-

.Jf'mo-lo.s comprovados 'e dagui os! do. O pepdido_ foi aprovado, com
.

Orty de MagaJ,hãcs ��achado. ',An-j Cordeiro, �le Far��" "�Ut,on CC!m-1 dkJ:, São Salvador, Guatemala, Haj'

ll.em:nmar�m{)� ?ar�a qU� saI�a' o 111l1� declal'açao do sr. :t\rmand'J iÔltiO Di,b �itlSSi., JO"àquim PintG de I
pOS �"tt).n,os. �1.tl,J os t�nam ,e,v,:�a-,: Ih, Honduras, México, Panamá, Para-

I povo de ,(lue, ra.a.o :;,8 e,ncontram os Cah� r8S(TVándn-se o dll'eIto de dc-I '" •. T' C r r d'
do JredeIl:cw los ,e Incent/ta LOS I

_

. ' ,

,

I elemento� tacclO,,;os cegos 1)elo "', Allli(la, An,o,llo ,ado" "on el I com, enl1tswsmo. ,-- k:unfo'1'1ne do-, gu!'lY, Hepubhea DOlUlmcana, UI u-

I" despeiío e ,�'bsC)lut�irDt;.l;(e de�rt>'o- bater o assunto, no temp<J oportu- Hd,s. lli'az JOà(�lliilJ t'.�\'es'. t cU'nwnluçcio exibida, iJlclu,�i'Ve p�l,- fga�Y, Venezuela, Estàdos Unidos.

, " :;,ldos .de €sp�r!j,? ,públíeo e de. sen-' ['110,
.' '

(ia COMtSSAO T' l\fINAS. ,TERRAS 1'a rws.
. r /,! ".F"'.:mça, Inglaterra, Hohmda, Portn-

""f,'WJ1'VO patrlOhco.
_

'

. tI Fll1almente (') sr. Walder'lar H.upt) P(JBU,CAS E F,sTA,,'\"CfAS HIDBO- D'''- ,; ,

x x x
o
'.' 1 gal, União Sui Afric<lha, illém dos

, Amda há ,pouco o sr. p.1'ef. VItor 'P" t .. 'd' ,. 'b <

I'
O 1<)1,() de ontem p'IlbllcOU'i ..'

"

n h d B-I ' '"
j aj)r�se>l ou U111a ll1 Icaçao so r,e m,I,- MINERAIS (grande novidade: (l de que no ano: estadl,," brasIleIros lllteressados e

.ouseI, e umenan, ca�sa\ a uma I " 'b' .' , .
' ,

" .
'

"

" ,I " • -
'

l!i)lsà,'escólar que fôra p,elo 8,eu art- I
tena tI'] ntalla.

_
Wlgand Persuhn,_ flertor PereIra 'u4tzmo, ,�! bancada udenzs.:f;a dez- i de (hversas·,organlzaçoes entre as

tecessor ,conferida a um jovem! ,AS COMISSoES Liberato, Rui Cesar Feuerschutt'!, ,vou de, VI' e:ntrega.r ao Chefe d? i quais o Conse'1trg..·Econômico-social

blumilnauense, de Dome Conrado! F COMISSÃO -', CONSTITUIÇÃO, Max João Colin, .José Maria Cardo- Ex.ec_utrvo um exemp_!ar da, Const�-I da O. N. U., a União Panamericana
Kra'emer que vinha fazendo um 1 LEGISLAÇÃO E JUSTICA

Iwçao porque .. , nao sabza. At?'1- I,
R

. -

I t
'

1 d T
{lur&o gi�-asial hrnhanle gracas " "

' -s' '

so da Veiga.
,

buiu o fato à inexperiência do' e a epartIçao q ernaClOna o ra-

'àqueia conc'essüo, desde '1945.. O
Antol1l0 �ulles :Varella, Antenor 7a COMSSÃO - NEGóCIOS E Pre,sidf!nte,_ N,ão ser!1! �ais leal balho. O certame" prosseguirá �té

J)ai do estudante, alarmado com q Tavares, Joao Jose de Sousa Cu- CONTAS MUNIÇIPAIS' atl'lbw-lo a tn&'l:pe1'zencza da ban-
I
trinta do corrente, devendo ser dlS-

perspe�(.iva de não pode}' o filho �ral, José Maria, Cardoso da Veiga. ,Protogenes V,ieira, Heitor Pereira ,', cada I!-use'(/J�e! "',
_

! eutidas, no seu transcurso, as ques

�.(J,n<;\ltl�r o Cl1�SO, que so depPJ1i')r. 2" COMJSSÃO - FINANÇAS, OR- Liberato, Felix Odeblt'echt Paulo rn��LO;:,_�t::'�osag�so ��'�1��a��lf'��� ,tões relacionadas ao, aproveitamen-
'llÜ ll. Ilna serI'e, prOÜLlrou o pre- "�O', O TADO

' r·.... -. . ,

' : ..1'. "fI'

<feit,'O' Bllscb d q l,em

,o
" �,' ÇAMENIO, E C N1.AS D ES de Tarso da Luz Fontes, Artur Mul- Ja foz CO'T'rlglqo. " Ito

racJOnal dos

,rec,nr,sos
orestals

, e 1. ln lU e�Ga, _

'1' 1 f I
' .'

- .

explicação cort.ante, como uma alta',
Joao EstIval et PIres, Raul Sc lae - ler. x ,x � , _

amencallOS e a, cooperaçao lUter-

Taz�.q-de-est,ado: ",Dizem que ? sr,
W4M; mal'

'

,"ri,••• Ma 8a COMISSÃO _ PETiçõES, ESTA-
' Um colaboraCIOnista, 10

, ?1'�ao, nacional em tôrno do ,assunto. A

anna falando mal de mlm .e dJzel1-
'

,.
-'

; ':\
da U· D. N., de 'pseudonzTfI;O BOI ba

C f
., d Teresó olis em

do êóisas f,eias a meu respeito. Ris o Diário da Tarde" lhe dará o seu
J íSTICA, D�VISAO CIVIL E FIX. -

ou Barba, col�cwna rnentlr?s c�n-:
on ere_ncIa e

-

P
C _

ll0r.que à matrícula de seu nllm apôia,,\., E atitude tanto menos ÇAO DE FORÇA lra o. S1'. Nercu Ramos. Ha, dws! parte �]sa a prepa�aça9?0 ons�

foi cancelada"" de ,esperar em Zibna de colonizà�ão Pedro Lopes Vieira, Cid Loures armnjOu. algumas e ontem volt�u; lho Florestal mundIal de 1949.,

Js,so ocorr,e eill' Blumenau,' onne es-trangeira, onde as classes de Ribas, Protqgenes Vieira, Fel:nando
com outra: a d_e _que o S1:. Nere?l

<}l U. D. N. fez o s'eu preJeito e de alfalhetização incidiriam noutra, Ferreira de Melo, Waldemai', RllpU.
Ramos, na ele�ço? de Vlçe�PreSl-

onde, é natural, nós 'esperariamos loUvável c.ah:npa,nha em que todos dente da ReP1.lblz.ca., aceztou ?s
os eni,nc�rites eX,emplos de uma os ,B, l'asileiros se empenham sem 9a, COMISS:ÁO - REDAÇÃO DE votos dos com,'u.nzstl}s! :IVo Braszl, S o'ado" 6 VargaodemOc.raCla verídwa, .. : t'eservs.s, _ a da na'cionalização do /'

. LEIS o sr. B__arba e a. prlm_etra. pessoa, e , 16 .. , ,

li)

.MR�, paS,5emos a Jomvile, cujo elemento alienjg'ena, - .cuja fina- João Ribas RaÍnos, Armando Calil q1lEe la,,; essa abrrnaçalo. I I .Na data de ontem festejou mais
�r'efeIto, Q' sr, J.oüo Colin, também lidade aliás, (está infelizmente -

.

'

. nznguen_1,. COrri; a g1lm con,le-;'
. " .' . . .

e 'elemellto da TI 'D N u e e t-' 'f" d )
-

f' 'd Bulas, Aroldo CarneIro de Carva- czmento, polttzco zgll01'a (J'ne 08 I um amversano ntahcJO, o Ilustre
,

'.' 1 . J;.ss " n ao, VCrIi rea 'o ag,ora nao 01 am a '

' '., ", , ,

'

.

l)arece. baver-�c comprometido a ai h,Jgida tão pro.fundamente como lho. COml,lnl;�tas, ,!rI.1 bloco, vO,tG;rarn
no

I
brasileiro dr. GetulIo'Vargas, e�-

obstrmr a aç�vo da,s autoridades o esperára o pa-trioUsmo do sr. "'�. -_-:......... - -"".....- - - ,.,.� SI', Josc Amerzco de AlmeIda,. chefe da Nação ,e Senador pelo RIO
uo ensino estadu:;J 1. A própria Nprêu !Ramos.

O d dtO.
Nem 51 sr. P1'ertes fez, segredo I G d d S I

Campanha de A'llfabetizaçao de Ha mais, todavia, no que diz Ia n� 8N"ntft'llro� dzsso. ;Vem os dep'i),tados verme-,' ran e o �l. � -

AdnHos ,e Ado,J,escentes, que tem o resvei�o 'ao d,escaso üo pr'efei- ' U ,'�, UI \J'!f �� II Uws esconderam suas cédttlas. Com a maJOr sabsfaçao lev�mos
pat�ocíllio do sr. Ministro di). Edu- tó udehista d,e Joillvile em maté- Rio, 19 (A. N.) - As entidades di' Eu-tout-cas o, SI'., Borba ou Bar- até o digno representante, gaucho
caçM. está pncont.randlJ dR narte ria ,dê ,educação pública.

'

escoteiros do Rio de Janeiro e Ni- ba, em suas .,lÇ1vadas patranhas, as nossas muito sinceras felicita-
'<i{) prefeito ,Colin a. mais decidida Estabelecendo a legisJ,acão <esta- terói organizaram varIas festivi--

busca se1', O1'tg_U1.al. Mente e 7'e" -

'

�P08ição, Ainda há dia,s atrás. se I dual sôbre eduCRção física e ensi- men.te, mas ela as. suas pot?C?s., e I çoes.
Jec�sava êle, sem majores expli- j nó público qU,8' compele às Pre� dades para o dia 23 do corrente da- f;,,!s1,dades uma ,r..o1: nova" I.nedlca!, .,--

_

façoes, a permitir' que duag daque- . feHuras 'a conservação dos par- 'ta de São Jorge e dia elos escotei- i\ao tolera 1'epetlçoes, P bIS .l!/.(: '·d d ,.>las classes ge Alfabetiz3(',ãl) de I ques. de educação. física, a dir,eçã,o ros.
,

ilesq(Jrad�t a, pena. E e por ZSRO I "an�CI a", e e e 1-
Adul!os fllnclOnassem em pl'ádios de 11m dos grupos escolares de ,__ .. q�te, ao ,1'1l1'ar qu� a U; D. N. cata- ii \I lIIia ' "

•

eSCQI�res ela, I1l,U,ni,éiDalida<]Il", :en,l I JOinVilé,' da�,o 0., m'<Íu ,estano d,.(J) M
'

1
' ,l'wense ,n!"nca illao qv,u na_da Car!l,' "1·eADtti� do "xlar"lton:e,JtllZO el�11?or� das respectIvas campo de �lI?á�ttca do estahel'flcI- 1 .fitou O CO ega os S1J.fraqlOs verrnel��,s, poe teZ(( U ,!UHI I) ti u

e,c�las mlmlc�palf' menta, se <dl'rIglll ao prefeito João '

, d� alf'anha '11:.0 rn,emOIW,., Só as- Ri'o, 19 (A. N.) - Falando nova-

d
ERcrewu a' Sll� recusa, apon- {:nlin, \!,erlind6-lhe f!u�e "clctermi- Rio, 19 (A. N.) - A rua General SIm a ela nao .lh! ocorrem, o� re;- ,nte á reportag,em o coronel José

,�-]<hc H sua assmat�l!':i '(le �r�- Ipa�se os reparüs .ah mdisp,ensá- Clarindo n. 796, num prédio ainda
sultados d.a elelcao de .1,9, de ,1fJ.W:'l: me, .

'o

'

,.,

j:('1f..o, D,uma respos.,a ao OfICIO (VeIS. A r,esposta fOI uma recusa � '(J'.
._ ,1'0 e aquele telegrammha do T, I' Faustll10 dIs_'e que a explosao de

e.m. {{ue o Inspetor Esco.]ar lhe 80- imediata ,e sem ressalvas, sob
em 9b, as, o, v�o>]a Sebasbao Costa neu para o Pres.tes.. . Deodoro não afetou a yapacidade

lJ�Itava
.
aqlNlla providência, ,que aleg'aoüo da necessidad,e de a iPre- matou com varJOs golpes de macha- A efici,ência do Exército� Os depó-

��o sena D?vidade alguma, pq'r- feitnra fazer ec,onomÍas. restrin- do o seu colega André Mendes, Per- Tantnu �111·IlI·d(lr �e 't � t"d 't c'am à divisãO'

��'P, a�, rp'f,
erldas classPR funci'o,l1a- goind'o .d�espe,.sas -tais. É de pasrr�-ar! petrado o crime, Sebastião enrolou I(i ".U ,�IU ti II -�., J I

�I o�.a mgI' os pel

e,
n I

,

,

_

,Ih no ano passado. com a anl1en- Como Just),fwar-,se que em matena Ad' 'b t d't d Rio 19 (A N) _ 19 (A N) de armamentos, onde estavam sen

e,a do fi t d "1' d t 't'
'. n re com um co er ar. el an 0- , •• • • -, . '- 'd

'n' n"ecessor o sr. 1..,0 m,
I "e '.ama:aha ImDor aTICla,para a

.

G ld OI" b'
'-

1 do desmontadas mUl1lçoe'& conSl e,-()� prédios' municipais.' , educacão pública ademais es: se' na cama a seu lado e pondo-se era o lveIra, I-campeao su
-, d d

�. F gr'a
Com" ê P f' lq I

"

· ',. .

d lt
.

I d' t ,ra a e uso perIgoso. oram -

J' .

u se v
. o sr. ,re eIto

.

p, 'cnsanilÇ)�se ao C11mDl'l<men.to de a dormIr, sendo despertado pel@ amerIcano e sa I'lp o, recaI' IS a

I
�

'. . ,
'

�omvI],�, mesmo na h,ora e;rn q t! preceito j.egal, o Pr,efeito de Join- e:O:carregado das obras Sebastião carioca e brasileiro, da mesma eS{le- nadas 70 e 105 adqUlI'ldas amda

na ,CaPlt.al '!ia RepúblIca, se r7:: ,'He' alego)],e'motivos 'de ec.onomia? G
.

S'l P t d d 'm n 'cialid'ade e soldado da Policia E0 pelo govêrno do Marechal Hermes.
,em repre nt f d � d '/;: S- f t

"

t 1 té
" . enulno 1 va., res an o epOl e-. ",,-

- '

P�t, , ..
'

,se au :e.s :
,e "o os ,ps 'I, ao a os ,que, .a vez, a 'agora, .

' .
.

I t t
.

'd "De.sse modo, nã'o há' razaü no que

* '
ROos, do� terl'ltónos e do lJ1�- c'C'la.m descQ.nheCldos 'do grande to, o assa.sSlDO confessou o CrIme, peCIa, en ou SUICl ar-se no quar-

,

.

I d

���t.� Ferjeral. �o)J' 3_presi'dência d.o p_úblico, mas'que, 'entretalnto, pre- dizendo que matou para não. mor- tel de 'sua corp?ra�ão, .

ingerindo fOI propa:a,.�o..Nem a �apaCI( � �;:
)' �IB"rr:' ,rla �ducitcao. pnNl ('ombJ- Clc:am ro.rnper as reservas em que per pois André estava bebedo e creolina, mas fOI posto fora de pe- nem a eflClenClR do nosso ExerCI

,.;�;".l��dlCJ�� a:p intpllsifica,ção nE' o� J)J'ocpss�m ,pára re�e�er, no �m- agr�ssivo. No entanto a policia des- rigo. Até agora se desconhece o mo- r to foi por tanto e felizmente atin�

t't
1() ]f''l mnvJD'lpnfo. toma 11mfl hH::�f.t> flrPlnrlo d::t ODJDlaO _públIca, . '

. . ._' cr

'

I 'i ela explo'são",a I, ude em que, ·é de Cl'er-<s,e, n.em o Jlü�amento que rneIlecem',
,'.

confIa tratar-se de um latroclllIO. tIvo do oesto de Geraldo. glUa p

"� �AMl .íll'i·tlOO i),U}t!1O il�� �lA.."lii'iL' (;'á'�AAIJ."'''''

�,�� ,. D. gerellh3 SIllNEI NOCETI ._-' D!ntor Dr• .BU.jlKN�
, ,,' ,

,,' , Diretor 'de Redação GUSTAVO ,NEVES
.....-...---..-:-.-!'"

I
_...._-------- -....--.._----

lno XXXIV

\'

comunista.. "dissolvido
Rio, ,la (A. N.) - Segundo 'de- virtude de os oradores, sob pretexto

clarações do major Adauto Esrne- 'de tratar do petróleo; ,estarem ata

raleio, diretor da divisão da, Policia candó os poderes e autoridades
Polítíca e Social, a dissolução do constítnídas. Os partlcípantes do

comício sôbre o petróleo; sábado comicio" eram comunístas e o co

último, no largo do Machado, foi. ore micio havia-se transformado em

denado pelo Chefe 'de Policia, em manifestação extremista,

Itálias "eleições
Milão, 19 (A. N,) - O "reeord" eleitores não companeceram às

de votação no pleito eleitoral- ita- ur-nas. Na província do Piemonte
Iiano de ontem foi assiualado na também a percentagem de. votação
província de Valgunho, na Itália foi grande, tendo apenas 4 eleito
setentrional, sendo que apenas três res deixado de comparecer .

/ "

_/1
t

I

/
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'Informaçêes uteis'perspectivas brilhantes à 'coltura I--.---------�� do' trigo .em. Santa Catarina '

Borario das em'pre
sas rodoviarlas

SEGUNDA·FEIRA
Expresso São Oístévão - Lalrlma

7 horas,
16 horas.
Autc-víacão Itajaf - Itajaf - 18 ho·
'Expresso Brusquenae _;. Bl'usque -

raso
Ex�sso Brusquenss - Nova Trento
- 1'6,30 horas.
Auto,Viação Ca.tarinense JolJlvUe de da Associação Comercial de F'lor.íanó-

- 6 horas. Iís, com a presença .: 1101)r08a do dr.
Auto·Viação Catartnense Curitiba Aderbal Ramos da Silva, Governador- do

- R���rá:ia Sul-Brasil _ POrto Alegre Estado, do dr, Leoberto Leal, Secretário

_ 3 horas. da Agricultura, Viação e Obras Públicas,
Rapldo Sul-BrasUelro - JOlnvlle - do sr. Charles Edgar Moritz, Presidente

lãs
5 e 14 horas. da Associação Comercial, do Diretor do

TnRÇA-FELRA
Auto-Vlação Catarlnense _ POrto Ale. Serviço de: Fomehto Agrícola, do agrô-

gre - 6 'horas. ' .norno do Serviço Nacional de Pesquisas
Auto-víacão Ca,tarmense - Cul"ltiba Econômicas do Ministério da Agricultu-

- 5 horas
Auto-Vtacâo Catarlnense Jolnvile ra .do Diretor do Serviço de ASSistência

- 6 horas. ao Cooperativismo em Santa 'Catarina,
Auto-Viação Cat3'!'lnenst! Tubarlio dos Gerentes das Agências do Banco do

- E�P��::�' S1l0 Cristóvão _ Laguna _: Brasfl em Florianópo!is, Joinvile, aio-

7 horas. ' menau, Rio elo. Sul e Tubarão,' uma

Emp�sa Glôrãa - Laguna: - 7%, reunião em que foi tratado o problema
e 6'h horas.

.

B
: referente a intensificação e f'Irianoíame'n-

Expresso Brugquense - rusque -
, .

16 horas. I to da trrt ícuttura em Santa Catarina, e

k�to.V!açJ1o Itaja! - Itajal - 15 hO', que foi prestdlda pelo dr. Edgar Macíel
raso

B U ir Jo'-vUe A_ 'de Sá, Gel·ent.e 'da Carteira de Crédito
Rápido Sul 1'as e o - :ou - ..... ..

5 e 14 horas. I' Agr-ícola
e Industrial do Banco do círios ele Blumenau, Itajaí, Gaspar, Brus-

QUARTA-FERA ,BrasiL que, Indaíal, 'I'imbô e Rodeio), vertríca-
Auto-VlaçAo Catarlnense curitiba i Aberta a sessão, o dr, Edgartt Maciel se uma atividade, nesse setor, l:�àtíca.

- A��X�:f:ção Catarlnense JolnvUe d,e Sã explica as finalidades e objetivos mente inexpressiva, pois a região é, em

- 6 horas. I da mesma e diz da sua magnifica írn- geral constítuída por terras baixas e 'de

Auto-Viaç/io Catarlnen.se 4guna pressão, após haver percorrido o oeste cliríia quente, portanto desfavoráveis à
- 6,39 hs-a8'B 11 ir _ J in Ile _ ls

j catarinense, nas zonas triticolas, pelas cultura do trigo, Lugares há, entretantu,

5 ,�áf�d�or�;. ras e o .o v : ótimas condiQóes das safras que ali se como Vidal Ramos e Itaquá, 110 muni

�oE:lrpresSO Silo C!'lstovao - Laguna -I tem obtido. Havendo já sido' efetuada cipio de Brusque, e Benedito Novo, no

7 �oras. Brusqu�nse _ Brusque _! uma reunião em Joaçaba, onde 'ficaram municipio de Hodeio, onde, dadas as

16E��� . ! mais ou menos focalizados todos os pro- condiçôes de clima, altitude e topografia,
Auto-Yiação ltaja1 - Itaja! - 15 ho- Il,blemas e necessidades daquela zona, pode-se prever a implantaçiío, com S1.1.'
ras,'

", .........-t quer corroborando a certeza dos dados cesso, da lavoura triticola .

Expresso Brusquense - ••ova u""'- o'
J'á adquiridos, saber também das possi-

_ 16,30 horas. A Zona çle Rio do Sul, (municípios de

Rodoviária Sul Brasil POIrto Alegre, bilidades de outras zonas, que não a�, já Rio do Sul, lbirama e os .di�tritos de
- 3 horas. II reconhecidamente pr�(l J�oras. Passa, en· ltuporanga e Perimbó), tem,' uma produ-

QUINTA·FEIRA
Auto ..Viação Cat34'lnen.se POrto tão a arguir, segundo, questionário pré· ção relativamente expressiva, principal,

,
•

d I t- Alegre - 6 horas. I organizado, os Gerentes das diversas mente em Ibirama, onde a qualidade das

armaCI8S e p an ao Auto-Viação Catarinen-se Curitiba i Agências do Banco do Brasil em nosso terras oferece ótimas 'perspectivas. A
_ 5 horas. .

21 quarta-feira (feriadQ) _ Farlllá- Auto-Viação Catarlnel;lBe JOlnvUe
I Estado. produção nesse munioipi9 foi na última

- 6 horas. II Primeit'amente, o Gerente da Agência safl-a de 6.000 sacos e a média por hect,a.cia Santo Agostinho - Rua Conse- .

, , Auto.-Viação <:;atarlnen.se Tub3'!'âo i de Florianópolis, com jurisdição sÔ'bre re de 12 sacos. O Secretário da Agricul-

21b4eir?bMdafr-a; F á i E' - A��:';ãO Cata.rmense Laguna! °Bs mun_iC1PTi.OS de FcloriabnÓ�?lisN' São TJO_:é, tUfa recorda que o dist.rito de Ituporan-
sa a o - arm c a slWrallçl:l ....-...JL.30 horas. I 19U�ÇU, 1JtiCas,'!' a�l orm, ova r"n· ga, no município de Bom Retiro, afere·

- Rua C:onselheiro Mafra; �ss. �Q Crl$wvliQ - Laguna -; 1 �?, porio.Belo, I��rlll, l?allloça, :Som Re-j ce'�e perfeitamente ao cultivo, pois é ba-

25 domíngo - Farmácia E er'�
7 #;�sa Gl6rla _ Laguna _ 6 1/2

liro e Sao, J6aqUl1l1: esclarece ,que �s nhado pelo Canôas e, como tôdas as de·

11 C Ih' ,J
Bp

e 7 1/2 hl:ras
. I terras de São Jo�qll1m (notadanl.€nte as rr.ais regiões que o margeiam, é oerfel-,

- �la
.

ouse eIro Mafra.
, �resso. Bntsquense _ Brusque -I m�rgens dos rioE Canoas e Pelotas) e tamente dotado para a "lavoura do ce,

O serYJço noturno será etettlado 16 hora,s.'.
. J

Boi11 Retiro (às 1:q'H'gens ,do GaJ;ioas - reaL

pela Farmácia Santo Antôllio � ratuto.Vwç<llo Itajat -:- Itaj� - 15 ho-
lugares ÁgVlis Brahc:as e Campo Novo) Pàra efeito ele panIficação ficou cml"

â rua João Pinto. Rápido Sul Bra8l1elró - Join:vUe -- às i'são
,

as recol1hecidamente propícias n provacfo que tanto as quaHclades "35" fi
5 te �4 hor?s.

.

t (>&.ltU-::-:1 elo ü"jgo Segundo informes CO� "Legeaáinho", conlO UFrontana", l'esen-
Empresa Sul Oeste Ltda -- XapecO - ás

I' lhidos, as zonas de Palhoça, na serra, temente introduzido em nosso Estado,
- � baras.

. ,nofte de NOVá, Trento e Tijucas (Boiteux· têm geralmente aprovado.SEXTA·FElRA I b' )
.

há d'
-

'b'l't
R<>dovillria Sul Brasil _ POrto Alegre I urgo

.
con '90es que pOSSl 1 1 am O dr. Maciel de Sá averígua, a seguir,

- :8 bl;>i'as. . I uma lavoura regular, depende',r)o, el1- quais as possibilidades de mecanizaçi\o
A",':''O'-Viação Cata1'lnense Curitiba I t\'etanto, ,de experimentação ,. i.udo. da lavoura tritícola em Santa Catarina,

- 5 horas.
.

! T." , , 't d "

Auto-Viação Catarl-ilense Jolnv1le i " 01 a segum e a pro uça0.l2� zona, esclarecendo os técnicos e conhecedores
- 6 'lOTas. I conforme dadOs colhidos peln .!33.nco do do assUlito presentes, que sómente os

--I.uto·Viação CaJtlli'lnense Lazuna
I
Bra�;ii: municípios de São Joaquim, e Bom Re-

- 3,30 hora�. I Sr, J' à' 30 {)OO 'de 60 t' d t c nl apl'ove't'o
Expresso São Oristovão _ Laguml _

ao o qUlm . sacos 11'0 se po em pres ar, o 1 �-

7 horas. I quilos. mento, a isso. Há a]Í, entretanto, prin
Auto·VlaÇão ltajlll - ltajaf - 15 'ho- BQm Retiro 40.000 sa:cos de 60 cipalmente na zona densamente colon;-

l'a�Xipre-sSO Bi"usquense Brusque quilos. zada de Urubici, um obst.áculo que di-

16 horaa. Tijucas - 100 sacos de 600 quilos. ficulta a mecanização do plantio, indiv�-
Rápido Sul BrasUeiTo Jolnv1le A produção por hectare nos dois pri- qualmente: a pouéa extensão das terras,

'às 5 e 14 hor-as. Jneiros municípios varia entre 20 e 30 muito divÍcUdas.
'

SÁBADO
Auto.Vlação Catarinense _ CurttIba saéos por hectare, regiôes havendó quê O dr. Aderbal Ramos da Silva agrade,

- 5 horas. ultrapassaram ês�e linlite máximo. O pê, ce a seguir, .como Governador do Esta-

Rápido Sul Brasllelco - JolnvUe

...:., so especifico é, em média, 'de 78 quilos do, ao dr. Edgard Maciel de Sá, a soli.
às 5 e 19 horas.
_ 6 horas. por hectolí;ro, sendo que nas terra� de citúde em haver atendido o apêlo que

Auto-Viação ,Catarin�nse JOinVlle.,
Urubici, município de São Joaquim, tem fiZera no sentido de serem estudadas as

- 7 boras. sido superior a 80. Aliás, a êsse respei- possibilidades de intensificação do plan-
Auto,Vlaç.l!o Catartnense - Tubarão

J to, o dr. Maciel de Sá, num confronto de tio de trigo em Santa Catarina, pelo fi-
- 6 horas.
Expresso São Cristovão _ Lag'uml _ nossa produção com � do Rio Grand'� do na:ociamento do Banco do Brasil.

7 horas. . I Sul e, mesmo, com a dos quatro maiores Com a palavra, o dr. Leoberto Leal in·
Expres90 Brugquense .Brusque - produtores mundiais, entre os quaIs se forma .então que foi criada recentemente

14 horas.
Auto.Viação rtajal _ Itaia! _ 13 ho- encontra a Argentina, ressalta a produ- a Comissão Mista do Trigo (CMT), dire-

raso tividade proporcionalmente mais &levada. ta111ente 'subol'lJ.inada à Secretaria da
EXPresso Brugquense - Nova Trento de nosso Estado, fato êsse que possibili· Agricultura, da qual o orador é titular.

- 9,30 horas. '

Expresso Glória _ Laguna, _ 6 1/2
tará aos três Estados sulinos, 'dentro 'das :tl:sse serviço tem por atribuiçPes pri-

e 7 1/2 horas. próximas cinco safras, o abastecimento mordiais a propaganda do cultivo do

int€gral de trigo para o Brasil. trigo, a clisttibuição de sementes, o em·

Inquirindo, a seguir, o Gerente da préstimo de máquinas essenciais, etc. e

Agl�ncja de 'rubarão, que tem juriSDição é constituído pela coadjuvação dos ser

sôbre os municípios dl Tubarão, Cres· viços espec'i�nzaàos e técnicos' est�dual
ciuma, Araranguá, Orleães, Urussanga, e federal, e estará em funcionamento de

Jagúaruna e Laguna, o dr. Maciel ire S,ã finitlvo da proxima safra em cHal'lte. Ra
constata que a cultura do cereal não es· verá. assim, com a congregação comum

tá ali ainda firmada, pelo menos nos úl- ele �sfôrços,' uma centralização de fôr
Umas decênios, muito embora já tenha ças que pOSSibilitará resultádos muito

sido conseguida uÍÍ1a produção relativa-' mais aJ;lreciáveis na produção tritícola.
mente apreciável na última safra, 'Como' F'inàlmente, encerram'lb os trabaihos,.
se pode verificar pelai; seguintes nú- o dr. Edg:;trd Maciel de sã agradece a

meros: presença. i!t:sü'e do Governador do Esta-
4 Ara.ranguá - 15.00a sacos de 60 qui-' do, bem como a hospitàlidade e cort�zia
los. de que foi, alvo por parte dos po(Mres
Tubarão '_ 10,000 sacos: de 60 quilos.. públicos, bem como refere·se. à presença
Orleães - 800' sacos de 60, quilos. clistinta do Secretário da AgricultU1'a,
Produção por hectare: ViaçãO e ,Obras públicas. ,Expressa ain·

Araranguá - 30 sacos. da seus melhores agracte'cimeiltos ao sr.

Tubarão - 40·50 sacos. Charles Edgar Moritz, Pi'esidente da 'As'

o. flrlpllata. Reli.. .11..,
U.ui . nio ..r... ·

e -..,l'riclOlL
� IiIlreelo alo 18 ....,._.
•Jlm.. "._ eOlu�eU..
..ltldO' DOI! .rU...

.......m....

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

Viaçã0· ..Aerea
'Horário

'. Segunda-{ei1'a
PANAIR - 9,40 - NOl'té
VARIG - 10,40 - NOl�t.�
PANAIR - 1.2,17 - Sul
.cRUZEIRO DO SUL - '13;55' -

Norte

Terça-feira '

CRUZEIRO DO SUL - 12,00
Norte
VARIG - 12,30 - Sul

Quarta-,eira
,PANAIR - f),40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Qttinta4eim
PANATR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRuZEIRO DO, SUL

.Norte

,CRUZEIRO DO SUL
Sul

13,55

15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 720, ,

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR '- 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 -- Sul
CRUZEIRO DO SUL

NorLe
:13,55 -

Domingo
.PANAIRr - 9,40 � Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Sul

n P'STADO-Terce.lelra � O d. Abrn ClJ. 1948

em Campo Alegre. A produção por hec

tare é de 22 sacos, em média, enquanto
o pêso específíco constatado oscila en
tre 78 e Sl, demonstrando bom índice.

A propóstto das declaracões feitas en

tão' pelo Diretor do Servíço ele Fomento

Agrícola, a respeito do escoamento de

quasi tôda a produção daquela zona

para a cidade de Joinvile, onde, aliás, o

grão perde sensivelmente em seu pêso
especifico, o dr. Leoberto Leal frisa a

importãncia das atividades que vêm' alí

desenvolvendo os moinhos das fjrmas S.
A. Moinhos Riograndenses é Germano

Stein S. J!!..., particularmente Incent.ívan
do a produção catar ínense peja boa. po

litica de preços 'que têm maritido,

Passando à zona de Blumenau (muni-

Financiamento à cultura triticola - Como tronscorreu a reumião rea

lizada na..eede da Associação Comercial - Presentes o Sr, Gover-

1U1dOl' di/' Estado, o Secretário da Açricuttura, o Gerente da car-Iteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasü,
técnicos e interessados,' [umcioruirias outros' do Banco' do Brasil
- Inquéritos realizados - otvma« possibilidades de grande pro

duçiio de triço em IlOSO Estado - Espécies mais aproveitadas -

Mecanização da lavoura - Outras Notas.

Realizou-se dia, 11 do corrente, na se- viço de Fomento Agrícola, sómente de
dezembro a: março houve uma trtlbagem
de 40.0{)Ó' sacos em Serra AtIa e 6,000:

elA, eATA�IN[NSt

OE TRANSPORTES AÉ�EOS trOA,

'8 •••••••••••••••••••••••••••

COMERCIANTE: Dá um U·
'9J1'O • Bi�lioteca d() Centro �.
ümioo XI dle F� Coa
trlbairú. aaaim, P&1'4 • fonDa
elo enltn."'al dot .tara...
IY amanhA J

(..GtmpMltba prõ-Hwo"'! •
n. 4. XI d. �h)" ,I

.ticipação na mesma .

........�....am.......... d3

4viso aos Estudantes
Estudant.es em férias que dese-

PANAIR - 12,47 - Sul. lem viajar conheoendo todo o Es-
••••••••. i- • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •

tado poderão oiI)�r os fundos ne-

O Bat�l� Barriga-Verde" ��á;�� e�=��'�h::C��OP;�����foi constlltUIdo de catarinenses tlll;rá ainda a�m saldo em di
destemidos e o E'Colégio Bar- nhei'rQ.

riga-Verde", usara a mesma 11iIfor..ma�ões à rua Visconde

!Jandelra.' Ouro Preto n. 13 das 9 � ,12 e
-, '

_<;_._ tA ás 17.-

,... a�:

.' ,jl'
,

.: � N 'i. '0'
..

E' S Q'ú'E' ç :;,;
..

';r 's'ENfio'RiTA'!'"
A Tinturaria Cru.zeiro dispõe ago A ultima creação em relti'

�a dos melhores profissionais da gerante é o Guaraná KN01
cidade para lavar, passar e tingir EM GARRAFAS GRANDE:
pelo sistema suiço. Prelerindo-o está
R. Tirade.ntes 44 ..:.. Fone 1'022. BOOalpannlWdo a moda.

Orleães - 10-1õ sacos.

Informa que o trigo "35" é o que me·

lhor se adta à região, de terras férteis e

humasas quais as de Araranguá e Tu

barão.

O Gerente ,da Agência de Joinvile,
com jurisdição' sôbi'e os municipios de

Joinvile, Jaragúá, Campo Alegre, Serra

Alta, Araquarí e São Francisco, informa

de I que em Serra' Alta e Campo Alegre, já
das há uma tradição de oultura, sabendo-se

,

I qlle, conforme dados forneeidos péIo Ser·

sociação Comercial de Florianópolis, pe

la cessão do local da reunião e pel.a par·

Dr., (!.ARNO
GALLITn

ADVOGA'DO
Cri.me e cN.I

Con.titulgéo d. Soclodod.
NATURALIZAÇÕES
'l'ítum Deolaratórloa

ElOrlt. - Praça 15 de Nov.
-.

" l0. aadar •
R••id. - Rua Tirc1d.nt.,

FONE •• 1468

23•

47.

Assegure desde -já um/
NATAL fARTO E FELllí
"nuB<t'ir;eio r inancriro••ckiuírlq.
dO. em ."g"... """,aalidada ;",..

CESTA De NAtAL

,�t.,. �
" • �a� •• , ••

Agente, nesta Cidad.e::
B.SOUZA

, Caixa Postal, 326

JEEPS NOVOS
fipo 1948-civil1

ofereoo dois para prónta entrega:
no Rio de Janeiro, éom c'l'P:Ota:
pneu sQbresaJente'e fcrrameni.;

preço l�nico Cr$ 52,000,00, cadar

Carta!l_, 0\.1 te�·eg\ama'& paTa' Caixllt
Postal li. 328, Fh')!'í'fl.rrópoH.s;, ou'

pessoalmente nest,a r�dac:iít:>,_<,
-'--�--------' _':--

Dores nas Costas;
D'

.,., ., ..�--,,..,,j..'

.,.,es�parecem�!,
R:a.pJdamente\i

Se V. sofre de dores' agudas ou senso·'

cão dolorosa nas costas ou nR8 espáduas,'
V. precisa. eliminar OH .germes em seus

I

rinl:l, causadoreB d@sses sofrimentos. Ou ..
'

troB sjntomas de desordens DOS rins e'
no aparelho urinário são: úrina esc'assi!
e ardente. freqüentes levantadas� !lotur
nas, dotes nas pernas, Jumbag(,), 'nervo

sismo. enxaquecas, tonteiras, reumatia'"
mo. perda dI" "_petite e 'de 'energia, in·
chação dos tornozel08, ete. Cyslex
ajuda a eliminar êstes transtômoa, rc

,1novendo Bua -causa. Começa a. a.gir em
24 boras e acaba com oe transtôrnosi
rapidamente. Peça Cystex em (lual·
quer farmácia sob nOBf<a garantia de
que o aliviará. Experimente-o e verá
como se sentirá melhor em pouco tempo. '

Nossa garantia, é Bua maior proteção:-

ÇY'stex OG'lratamllto 1Ie:�
, CISTITES, PlELITES E URICEMIA.r
���

Li'1;) Tenis Clube
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem do s.enhor Presidente,

ficam convocados todos os �ócios
G.uites maiores de vinte e um (.�j),
anos (arL 36 do Estatuto),.p'aTaa
sessão de Assembléia Geral, U' rea-

.

li'zar-se, domingo, vinte.e cinCQj
(25) de abril; ás dez (10) horasl
afim-de eleger os membros do Cou·

selho Deliberativo e seus supI�n'
tes, de conformidade com o .ue
preceitua a alínea prinieira do art.

37, combinada com art. 39, e pará'
'grafo do Estatuto Social da Sacie·
dade.

F!>orianópoJis, 14 de abril de 1948
José Antônio de S. Thiago

SeC! etária Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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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 1(; DE AGÔSTO. PARTICIPARÃO POR ESPECIAL DEFERÊNCIA, DA "ORQUESTRA SINFôNICA DE
-FLORIANÓPOLIS" E DE CONSAGRADOS ARTISTAS UCRANiANOS SOPRANO E TENõR. DANÇAS AO COMPASSO DA ORQUESTRA DO CLUBE 12

-DE AGôSTO. PRE�DAS - PRÊMIOS - sur�i;H;SSAS - TôMBOLAS. SORTlDíSSIMO "BUFFET" COM SERViÇO A CARGO DE GENTiS SENHORITAS
"IDO NOSSO "GRAND MONDE". MESAS A RESERVAR NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DE AGôSIO A PARTIR - DE 26 DO CORRENTE.

�_
22:±J ""'" -__ a: .------.--�----�

t
- - -

LIRA Til CLUBE�(P.rograma de AbrH)--Dh� 24, grande soirée, com inicio á� 21 hs ..

OI

--�-
----=--------

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

-,
.

RecUai do leDor acoriaoo JoaõCüii1iã:
-,

C A- '-f I T E no ItistHuto"poBllI�slatoc·l]fa!jn·Ct'eol'" '_Pinalmente, foi. marcado para a Gounod

próxima quinta-Feira, (lia 22 elo II

é:�cirl'enLc, o esperado festival do "Serenata Açóreana" - J. M. Se·

,
�.

. Continua O ESTADO Ieeen

�o distribuições de valiosos Ii

fitOS, inclusive romances mo

,detnOS, entre as pessoas que

,-constam da seu cadastro so

,eia/.
As pessoas que eituie não

Jta;llm preenchido, .o cotspori

41119 diariamen,te publicamos
iPOr;letão laze-Io agora, liabi»

,lUando-se, assim, a concorre-

118m a tão interessante inicie

-tiva te- '-ada sob o patroci
$lio s; u:lVRARIA ROSA, à I

Deodoro n. 33, nesta Capital.
.. , .. '"

.

D. IETE CORRÊA NUNES

Deflue, hoje a data natalícia da

.exma. sra. d. Iete Corrêa Nunes.

.dígna espõsa do sr. Antônio Nunes,

.alío funcionário do escritório da

:acreditada firma Carlos Hoepcke S.

, J\., e elemento de destaque no nosso

'meio social.
A distínt.a nataliciante, que na!

::sociedade local, desfruta de excep

'l1ional consideração pela maneira

,cativante de tratar, de que é dota

-da, hoje, ver-se-á por certo, alvo
.das mais afetuosas demonstrações
,de apreço das pessõas de suas re

lações às quais muito nos apraz
.associar-nos.

FAZEM ANOS HOJE:
Os srs. Henrique de Hem, coneei

uado repcesentante comercial, em

raranguá ; Álvaro de éal'va-lho,
nosso colega de imprensa; Egon
Tielzrnanu, coletor federal em

Brusque ; D. Alice Arantes Zim

mermann, 'espôsa do sr. Henrique
Zimmermann, próspero fazendeiro
.no Paraná.

Os' jovens Gilberto Doin Vieira,
filho do SI'. Bento Ágllido, Vieira e

sua esjiôsa. D. Cclína Doín Vieira,
'e apllcado aluno do Colégio Catarí
nense ; José Pires Zyt.kuewisz, apre
eiado bcletrIsta, 1'iIho -do sr. Leo
.:Doldo Zytkuewisz, of. da marinha

mercante; Norma Brasil, filha do
sr. Euzébio Brasil, funcionário do"

':Correios e 'I'elégraf'os: o competen
t"l bancário, Deodoro Lopes Vieira,
lilho do CeI. Pedro Lopes Vieira,
,.depu[.ado estadual pelo P. S, D-

NOIVADO
Com a g�el1Ul senhorita 'rel'ezi

.nha l\1ü!1el', ornamento da nossa

;Soci,edade e filha. do sr. Francisco
Müller e d. Cecí Ligocki Müller,
�justoll nupcias o nosso conterrâ
_!fleo SI'. Maurilio Fernandes, fun
:eionário da fazenda estadual.

NASCIMENTOS
Está .em festa o lar do distinto

"casal Osmar Soare'E de' Oliveil'a e

Nilva Cardoso d,e Oliveira, com o

advento de uma. rObtlsta menina,
'..que na pia bntismal receberá o no

rlne de 'l'ânia Regina.

CLUBE 12 DE AGóSTO
Tend� o sr. Solon Vieira, a bem

',doe Sua saú,de, renunciado, a 6 do
,Corrente, ao cargo de presidente do
',Clube '12 de' Agô,sto, transmitiu
,es'�as funções ao s,r, Teil1. Gel, Lara
Ribas, Vice- pr,esidente -,- Diretor
,do Departamento do Patrimônio e

-.Finanças. \-
---------------------

6erva�io N. CUHen
Arnoldo Sual'ez Cune'o e Senhora,
Comunicam as p.essõas do sua" l'e
bcõe:� o f'alecimento de �eu queei
ti\) . sobriIiho GERVASro NAHAS
CUN.f.::), ocorrido a 111 elo corr0ntE'
na ri, i,ldc do Rio de Janeiro.

�LJ0Jis, :16 de Abril de 1948.

te, açorianas, pelas quais reina SEGUNDA PARTE
grande expectativa. I
Para ôsse recital, qne é uma jns- "Serenata' - Luiz de Freitas

ta homenagem ao nosso Instituto Branco

./ I
Histórico e Geográf'ico, na nessôa "Itosa 'I'irana" - Arranjo de A. Rey

I
do seu. Ilustre presirtcnte, desem- "Serícoté" -- Colaço

I
bargador Henr íque Fontes, estão (Filklore Português)

_

sendo passadas a:: entradas por "Carta da Aldeia" � Coutinho de

I preços ponulru-es. a l ttulo de vul- Ohiveíra

I
garizaç1io do Iolclore açor-iano. "Trovas Portuguêsaa" __:_ 'I'ornás de
A julgar pelas crrtícas qUI) tive- Lima

•
0-

mos o prazer de CO)]] pulsar, t emas
r' Ir

"
U impressão de qur essa noite de "Mor-ena, Morena' - Versos de
arte Hel'á coroada do rnaís oornple- Catulo da P. Cearense
to éxíto. "Adaptação de F. .Mignone):

i O programn é o seguinte: '-AZ11Hio" - Hekci Tavares
------_-__

-

__-_..
-

__

-

__-"'-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.:---�--.:----------- PRTMEIHA PARTE "Mal d'Amore" - A. Buzzi
T Peccía

"ViLtól'ia, vítlor ia" -- Caríssirni . "Tona" - Níeola Valente.

�Iy Goddess Celia - George Momo I Acompanhamentos ao piano por'
La barcarolle" - Schubert

•
RuLh Hein.

.

COMPANHIA SUL EHASILEIRA DE' FIAÇÃO E TECELAGE:H
Avenida Capanema, n. 38 - Caixa Postal 224 __

CURITIBA
.

,

I:ARANA
Eis que chegamos ao ansiosamente esperado termino .da:l

publicações numeradas, cuja coleção .habi-itará o portador ao

monumental e gratuito.
CONCURSO COBRÁFITE

Esta é pois, a ultima publicação, do interessante e original
concurso e terá o numero.

..

35·
Entretanto, recomendamos que todos continuem a acom

panhar os anuncias COBHAFITE subsequentes, porque f'aremüs
.publicar, dentro' em breve a relação dos prêmios, do interesse
de todos.

.

Os concurrentes que enviaram Á COBRAFITE sua inscrição,
deverão reunir a coleção completa. de 1 a 35 em forma de livri
nho, preenchendo com seu nome, no lugar indicado abaixo
(basta o nome porque COBRAFITE já o_inscreveu) remetendo
o á Companhia, com o endereço abaixo:

COBRAFITE-CONCURSO
Caixa Postal, 224 - Curitiba
Pelo correio, como impressos-registrados ou si possível em

mão própria, como garantia, entregando nos escritórios tia
:Companhia (fábrica), á Avenida Capanerna, n. 38, Curitiba. Peja
volta do correio mandaremos, sob registro, Cl:-' dome do concur

-rente, o cartão de registro final:
A li,sta dos prêmios será publicada dentro em breve, e, po

dem crer, excederá a expectativa dos concurrentes.
A data do sorteio, que se

-

realizará num dos teatros ou

emissoras de Curitiba, será posteriormente anunciada. O con

curso despertou um interesse colossal, e o 'trabalho de inscrição,
registro, controle; expedição não é pequeno.

-

Tudo chegará na sua vez, inclusive os prêmios, nas mãos
dos felizardos que forem contemplados.

NOME D.O CONCURRENTE: . , .

"COBRAFITE
Companhia Sul Brasileira de Fiação e Tecelagem agradece

a colaboração dos concurrentcs desejando-lhes muita chance.
sentindo não 111e ser possível dar uni prêmio a cada concurrente,
tal fi simpatia dos diretores de COBRAFITE, pelos que tiveram.
:.1 gentileza de colaborar com a Companhia, mesmo na qualida
de de simples concurrentes.

,t.:VELQX , PROPAGADORA»

Viajante de Produtos Farmacêuticos
Conhecido Laboratório de São Paulo procura um viajante

bem relacionado junto ás classes médic� e farmacêutica, para
trabalhar no interior do Estado de Santa Catarina. Ordenado e

comissão. Ofertas indicando cargos ocupados á Caixa Postal,
2.739 _ São Paulo. Mandar fotográfia e indicar referências.

---------------�--------

Federação Espírita
CatarineUS8

De ordem do irmão Presiden�e,
Lenho o g-rato prazer de convidar
os membros comp�nenLcs dos Con
sêlhos F,ederativo ·e Deliberativo,
Séuh01'es sócios, para a sessão ,01:'
clinária, que esta Fedel'ação leva
r;'l á efeito, ,em a noite d'e 20 do
corrente, terça-feira, ás 19,3Ü'; ho
ras, na séde' do Centro Espídta
"Amai' e Hun\!ldaJe do Apóstolo",
á rua Mal. GUlIJ1ie-rme, 29.

Ordem do dia:
1) Eleição para 10 Secretál'i.o
2) Congresso ESDírita
3) Adesão de nóvas enUdades
4) Cadastro Social
5) Assuntos de interêss,e geral.
Florianópolis, Abril de 1948.

Th'iago Vieira de
-

Castro
Seoretário

Simultaneamenete

,R!TZ hoje ás 5 e 7,30 horas
.

ROXY hoje ás 7,45 horas
único dia _de exibição - Sessão

das Moças
ErraI Flynn - Olivia de Havilla

ne - Alan Hale
A CAHGA DA BRIGADA LIGEIRA
Um -romance de emoção e aventu

ras. " cargas da cavalaria ...
Censura até 14 anos.

No programa: Documentário n.

29 -y- Nacional

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,20

RITZ amanhã Gary Cooper
Lily PalmeI'

O GRANDE SEGREDO

RITZ quinta-feira
SOMBRA DE UMA MULHER

RITZ domingo
DELIIRIO

Csmi",G�. Gravataoi Piiamet,
Mdlll5 dai

.melhOrel.
pelai me Inorett preçE'G tê na .CASA MfS

CELANE;A - RuaO. Mafra,

'I'enor açoriano Jalio Cunha, que,
acompanhado ao piano por

•

sua

espôsa, Prof'a. Rut h Hr in, in+ei'pr:e
tará além de números clussicos.
diversas Irovas POPUIUl'CS brasilei
ras, portuguesas e, particularmen-

queira
(Versos de Antero de' Quental)

"Oh! meu bem .. _

"
- Arranjo de

SclmlLz Porto Alegre
(Folklor-o açoreano)

"Cobru Grande" - Wald=mar Hen

niques

Maternidod.., de F!orian6poli.
17 de abrii de 1948

I

Representante d.e Produtes
Farmacêuticos

Conhecido Laboratório de São Paulo necessita de elemento
relacionado junto á classe médica e nos meios farmacêuticos,

I \ para seu Representante nesta cidade, á báse de comissão. Ofer

I tas, com referências, á Caixa Postal, 2.739 São Paulo.

I

POLYPHENOL
O Desinfetante da atualídade
Terror dos tpicrobios. acha-se

à venda nest i praça
Pedidos a J. MARTINS &
SILVA. Rua Jeão Pinto, 16

Caixa Po!;tal n'. 332

•

01)EON hoje ás 5 e 7,30 horas

A pedido - ultimas exibições
O melhor de todos os filmes mu-

I>icais do Cinema Brasileiro
,

ESTA E FINA

No programa: 10 A Marcha óa

"Vida 136 - Nacional Imperial Fil
mes - 20 Fox Airplan News 30 x •

2-6 - Autllalidades
Preços: Cr$ 4,00 - Para que to

dos possam assistir _ Geral 2,(i0
Censura livre. Creanças Maiores

de 5 anos poderão entrar na sessão

de 5 horas. t=============-='

Osmar Soates de Oliveira
�

Nilsll Cardoso de Oliveira
participo.m aOIl parente. e

pellloa. amigas o nascimento
de lIua filhinha

TANIA REGUlA

••••••••••••••••••••• o' o. o" ••••• Filmes

U1PERIAL hoje {Is 7,30 horas Preço: Cr$ 4,00 único

O máximo musical de todos os Censura até 14 anos.

tempos . ..................•.•

�_ A EPOPEIA DO JAZZ ODEON IMPERIAL amanhã
I'

�] COM: Tyrone Power - Don Am- MINHA MORENA LINDA

"che - Alice Faye
.

•. . . . . . . . . .. . ..................• •

I
No programa: 10 O E"porte em \ ODEON IMPERIAL domingo

Marcha n. 105 - Nacional Imperial SUA ALTEZA A SECRETARtA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(;adasjro Social do «O Esjado)) Irmandade. do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital 'de Caridade

Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Wasten-Polnt
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Garage Delambert
Já. executo. serviço de LAVAÇÃO e Polimento

TINTURARIA CRUZEIRO--
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional competente - Serviço repldo. e garantido.

Dr. Polydoro S.- Thiago
U:<!cIico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINlCA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO II; DO

PARTO-
Doenças dos orgão" internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glãndulas

internas
NJI;UROTERAPIA - ELECTRO
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

,

MO BASAL
,

Consultas diàriamente das 15 ás
18 horas

Atende chamados a qualquer hora,
ínclusive durante a noite.

Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.
,

Fone. 702
JlC9idência: Avenida Trompowski, 62,

Fone 760
------,--

Dr. Savas Lacerda
Médico.cirúrgica de Olhos, -

Ouvidos - Nariz - Gatganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua eliaica
Omsultório: Felipe Schmidt, 8

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

Dr.. Paalo Fonw
. Clínico e' operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
, -

Telefone: 1.4()5
Consultas das 10 ás 12 e das '14 b
IS brs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendhaU$eJÍ
CUmca médica de adultos e criança,,

-

Consultório - Trajano, 29
'relef. M. 769

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

Telef. 812

'.JDr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Coosultório - Rua João Pinto n. ,
- Sobrada - Telefone 1.461

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

Telefone M. 834

Dr. Roldão Consom
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTO�
Formado' pela Faculdade de Medi·

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vádos anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. A1ipio

,

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

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varícccele, hidra

ceIe, 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. SASTAELLA
(Formado pela Facuidade Nacio
nal de Medicina ela Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

- Federal
Ex·interno de Hospital PsiquJá
trtco e ManicÔmio Judiciário

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

N�RVOSAS
Consult75rio: Edifício Amélia

Neto - Sala 3 .

Residência: Rua Alvaro de car
valho, 70.

Das 15 às 18 horas
Talefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
, Telefone M. 732

Dr. Newten D'Avila
Operações - Vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da colite '

amebiana,
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor .Meireles, '23. Atende
diãriamente ás 11,30 brs. e á tarde.
das 16 hrs. em diante Residência:

_

Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667 J

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.OOO,00 até Cr$ 100.000,00 renda
c.rta de 10'/. ao ano .com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

FARMACIA ESPERANÇA
do Fllu':maeêa.tieo lfILO LA.U8

Hoje ti alliUU Mri • só Iltroferlda
Z»r.... ue!.DaiII • ettrÀll«éiru ,_ ,ilol!l1e••itiu _ ".rte-,

••riu -� ••••r�it..
kralll..... • oxata oIrao"bda !Mi reeelblArLt ••Ii...

tE4H+li

Ue ordem do Irmão Provedor convido os Irmãos e Irmãs em atra

so no pagamento das anuidades ê' obséquio de procurarem, para os de

vidos fins, o Irmão Tesoureiro afim de não perderem as vantagens a

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

Irmandade e Hospital. . , - •._.. -.-

Florianópolís, 13 de abril de 1948.
L�iz S. B. da Trmdade - Secretário.

Atende a Domicilio

Completa aparelhagem.
TéCniCOS 'competentes

RUATIRADENT. 22-AES
Fone 1382

Vende-se
Um barco. Ver e tn tar na

firma Reinisch SIA
Rua João Pinto, 44

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

VEN'DE-SE

'r Ouçam, cf....iàriamente, das IO às l4 horas, as audições da

I ZYII • p 6 Radio DUu&ora de Laguna,
970 kilociclós onda de 300 metros.

Uma otirna' propriedade
contendo:] casas, garags, po
mar e ,pasto.
Tratar em Rancho Queima-

I do na Farmecia Pilar ou em

Cambirela com Raul Sell.
.� � '.,.O' .

r LE liA I
! Peça pelo teleione 719

I Pronta entrega

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO

Movidil a e.letricidade
.

m ... �1I!""_""1"�1!ltID""l"'_""" _

CAsA MISCELANEA' di.ui
buidora dOI _Rádiol R. C. A
Victor. Válvula. e Dilco&.
Rua Conlelheiro Mafra

'. • • • •• • ••••••• fi • • • •• • •••••

o Crédito Mutúo Predial, ofere"
a08 seus associados o melhor pia..
DO, no m�lhor _ sorteio, por Cr$ 6.00
mensais.

Sant'a Catarina Brasil

••••••• ! :
.

Cos'ureir.a
l\1'oça sabendo cortar odere«

ce seus serviços para coseu
re« nas residencias,

Cartas para Irene Marie
Pereire aos cuidados de o..
mar Meira, Rua La ias
........................

-

... " .

o VA.LE DO lTAJ.U
Procurem na' AgéIlClil&

Progresse,
, LIVRARIA 43, �.RlA.

ROSA
.: • ... •. ..O'... ..O'O' ..

o TESOURO
Da tustrução está, ao alOOJlC!l8

doe todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, lavando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus.
trial de Florianópolis ou na cate
dral Metropolitana,

A Tinturaria Cruzeiro é a qu�
melhor me serve - Tiradentes,

44
..... -

'PASTA" riÊNTAL'·'·
- _.

ROBINSON
• ••••••••••••••••••••• lo .......

Para as pessoas de fino
paladar Caf-é Otto é

sem par.
• .. OI � .

102 2

Telefone a ess_e número e a bj.
cicleta, da Tinturaria Cruzeiro ràpi
damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44.

Laguna

•

T�'L G FI

LEIAM A REVISTA
O VALE 00' rrAJAJ
-

, Correspandencla
Comercial

Confere
Diploma

•

I �,\ �,.
;

."

rab;ricQnt� ,e dietribuido1'9m da. cdar":'!.ada. con-
"1• tecçõ®81 -DISTINTA· • RIVET. Po.StiG um gl'on.

d••ol'timento do oa_emiro.... I'S�Od08. brins

I
'

banI! li) bOJ.'Gtolll. algodõelJ,'mol'in8 � C':'Viameutoll
pa:tc Cll.lfaiat$$I. que I'ecebo dir.t.a.mcmt... daliI!nIOUn>:lI'®O edhdclIlill, A t:::Q�O "A OJiPITiU.," ontl;W;Q�, cat«lrtg60 1.111)'" Bnl'''I. C:)ml0eo!<g:I�Ul" do h�tCH'111)!." no a.ntldo dQ! lÍ}1!l 'tc,"�.r","\II'n 'uniS

'lI'hl.it4'$ ante-!I dq. {$fott..�(Hf.;m �t.\(J.0. (lt,;mp2:1lUl. l\1U\TRIZ �m l'b!l'ltlltll-tlpoUâ. -i FILIA;S GlIt'tlo Bhzmenau e Ldjell.l1IIIW;;iP'"I'!IIlj.'J3EM4AAwt'4'it9w ;"3INUiiIiW�<!:l-_'IIilliiI!!mll!mft!il!':f!liil!'
_ !llieiill*E!®I1lIIIli*lIIiIIlCilillf.,IEIIi_lI:!lIm9'mWMSl!lIIlIIiII�..........IiII!lI_rmlliB1_a!lII_1IIiLl&IiiimlllCi�mQ::::l�im:mDji!i5I11li11__�.IIlll&#OOim'ilió1lli_IIIIlII.a&IIIII....... '? MAlil'MiM"lJ��7&'5mp;

, DIRECAo:
Amélia M PigoZZi

METODO:
Moderno 8 Eltciente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
I

•

se. De SOÇ-*A'-�

po�ro Al_EGRE
RUA VOL(JNTÃRIOS DA '):.ÁTRIA N.o 68 • t.O ANDAR

ICAiXA peSl'iU., 589 • TS.EF'ONJ:: 664(1 • ta.EQft&MAs.. "",Ot5CTO�

Agencia Geral para Sta. CatariQ8
'Rua Felipe Schmidt. 22 Sob. "

,

Caixa PastaI, 69 -' Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

Relojoarig Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO' SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

\

/
N. 2, o-s 200.00

'Qualidade d. pl"melra.
\, Fabricagao Italiana,

Core. diveru'l.
Àltul'C1 13 omt.

f
!

N, 11. o-s '260,00
Marca SOLAGO 8 Jubil.

Mat,edal d. 1.a
,

Caixa de niquei-cromo.

No.coa re16oio. Ião acompanhado. do.. reapectivo. certificado.
d. garantia.

PEÇAM-NOS OATALOGOS - EN'II!\MOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba·. Praça Tiradente•• 260·· Parand

QUER VESTIR-SE COM CONFOITI E ELEGAtfClA 1
PROCURE A

alfaiataria ello
Rus Felippc Schmidt 48

MS; Mm-H fe
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PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO
DIAS 1 E 2, CEDIDOS' À ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS ROTARIANAS. DIA 9, DOMINGUEIRA. DIA 15, SOIRÉE. DIA

DOMINGUEIRA. DIA 291 SÁBADO, SOm·ÉE. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

,JuizO �e Direito da I�omarca de TUncas
Edital de citação, com o prazo

.de 30 dias, de interessados, au

.scntcs e desconhecidos.
(Açã,o de Uscapião) ,

O Doutor Belisário Ramos da Cos
ta. Juiz de Direito da Comarca de

Tijucas, do Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei etc ...
FAZ SABER a todos quantos in

<!eressar possa o presente edital de

,.citação, com o prazo de 30 dias, vi
,rcm ou dele conhecímento tiverem,
,que por parte de Ida Orei lhe foi.
,dirigida a petição do teor seguinte
'PETIÇÃO - "Exmo. Sr.. Dr . Juiz
.de Direito da Comarca. Ida Orci,
'�iOlteira, brasileira, de profissão do

méstica, residente e domiciliada
.em ,Naya Trento desta Comarca,
'Vem, por seu assistente infra assi

nado, -:- expôr e requerer o seguin
�e: I - A suplicante era casada

.ec1esiàllti,c,unente com Pedro Cons
-taate .Feler - conhecido .por Cons-
-tante Feler - [á f,alécido e irmão
.de José Feler. ,lI - .José Feler em

1898, ausentou-se de Nova Trento
rpara o Norte do Brasil - cujo pa-
"Eadeiro é até a presente data igno
�l'ado, - e deixou em Nova Trento
um terreno dividido em dois lotes
- pela rua Tijucas. A parte Norte
.cóm vi�té e quatro (24) metros de
frentes e oitocentos (8()O) ditos de

':fundos, a área de 1,9.200 metros qua
drados, - fazendo frentes ao Sul'
na ma l)jucfls � f�ndos ao 'Norte
.no Travessão Geral, extremaJ1(l� a

"Leste em terras de Fernando .Fa
chini e a Oeste em ditas de Júlio
r'l3aumann; e a parte Sul com vi nte
oe oito metros e cinco decímetros
""(28,5) de frentes e quatrocentos
(400) ditos de fundos, e. a área de
'-11.400 metros .quadrados, _ Iazen-'
•�o frentes ao Norte na ref�rida rua

..e fundos ao Sul no Rio do Braço,
- extremando a Leste em terras

• -de Fernando Fachini e a Oest� em

ditas de herdeiros de Domingos
-Gessele. III - Ausente José Feler,
seu pae, o velho Pedro Feler e seu

"'irmão Pedro' Constante Feler - ma

rido da suplicante, continuaram de
"Posse do terreno em aprêço, como

eeu, cultivando-o e fazendo no mes

mo algumas benfeitorias. Em 1923
"falece o 'velho Pedro, Feler e. seu

filho Pedro Constante Feler - e

,:3, suplicante _:_ continuam na posse'
do terreno .tendo-o como seu sem

. interrupção nem oposição de pes�
-são alguma. IV - Em 30 de maio
-de 1938 falece Pedro Constante Fe-
ler e a suplicante permanece na

\ posse do terreno até a presente da

!a pela maneira aludida, como aca-

ba de expôr no item precedente, em
companhia de seus filhos, sucesso

,-res do dito finado. V - E" por' CO!l
-seguinte, como 'o suplicante, por si
-e seus - antecessores possue OS' di-
1tos bens há mais de 30 anos, conti
'nua mansa e pacificamente, sem

oposição nem embargo de espécie
; alguma, quer legitimar a sua posse
nos termos do art. 550 do Código
'Civil. Parà tanto parece-nos que
bastaria o que espõe à respeitr,
'o § 30 do art., 156 da Constiruição
Federal. Requer pois a ,designação
do dia, hora e lugar 'para a justifi
,caç1ío exigida pelo art. 451 do C/l
,digo do Proc{;sso Civil ,na qual de
verão ser inquiridas as testemunJ1aS
José Gessele, lavrador, Pedro Di-

'bortoli, lavrador, e Augusto Cipria
ni, carpinteiro, residentes e domi
ciliados !la Vila de Nova Trento
as quais deverão ser intimadas na

forma dfa lei. Requer, outrossim,
'depois de feita a justificação a ci
'tação pcssoal dos atuais confron-

CLU DE
5

T ..._.""" ....__..__,_.,...,.. -..-.....-.. ._

AGOSTO
23,

MilharES de pessoa! <lnualmente são salvas
da morte Tim' pneumon'la, graças a moder-

nos medicamentos,

,
'

..

Mas, h� um "58"••• Quando seus

pais ainda eram pequenos, os casos

de pneumonia tínhvm apenas meta
de d3S probabilidades que você- hoje
tem d� escapar. Agora, graças aos

nOV03 medicamentos, a 'maior'Ía dós
casos é curável i t • se o tratamento
for feito logo no início e sob assís
tência médíca;
Mesmo assim, hoje em dia. se o

doente estiver muito eníraquecído
e "sua resistência for baixa, poderá
morrer antes desses novos medica
mentos produzirem seu efeito salva
dor. Você 'vive em perigo permanen
te se não cuida de' seu estado geral. ..

• se estiver constantemente abatido.
A pneumonia mata com espantosa

, rapidez. E há ocasiões em que você
precisa ser extremamente precavido
para Iivrar-se dela -.

Tome notll destes sintomas olarmantes, Se qual
quer dele'" se truiru iesto r, chame trnedíata-. * nte
o médico! Enquanto 1.sS0. peT1na1ll-!ça d�itatlo e

em absoluto repouso!

Há OCO;:!Ó&,!$ em. que as mínimas
eetsos pod<lm ser 'ç;ru'"íwim:J$ I
Ouando sentír que vai 1':C1T resfriado,
to.r e logo r ulda Jo. O rcsfrí ido f.!cili
ta a entrada nos pulmões ,dos ger
mos da pneumonia (existem 40 ger
mes dessa espécie), A pneumonia não'
só signir.ca longo; permanência no lei
to, sofrimento e despesa, como tam
bém e sobretudo - urna 9l\talha pela
� viela!

Lembre-se, pois - se começar a espir
rar com frequência. e. tiver coriza, é de
bom aviso observar estes três conselhos:
'j. Deite-se, se possível, e descanse.
2. Consulte seu médico sobre a dieta,

a saúde, e o estado geral.
3. Beba grande quantidade de líquidos ...

suco de frutas cítricas! água, .leíte,

I
1

'.. • <I'

expor-se inúr.i!mettte, maTlte1!do-se sempt'e

bem agasalhado!

o que é preciso ter'em mente.
A pneumonia é uma séria inflama
çã.J infecciosa dos puínões. Maca
trviçoetramente.manifestando-se com
extrema rapidez e de maneira ai 'T
mante , .. como o estouro de uma
bomba! E está sempi e à espreita
das seguintes oportu udades :

1 .... que você esteja transpirando
ou tiritando de frio.

2•.. , que' você esteja e·l6ot':\d�,.,.
ou constantemente abatido.

3. '" que você esteja resfriado, apa
nhe uma grípe ou bronquite.

4•.. , que você esteja enfraquecido
por uma operação, 'por um aci
dente ou ferimento.

Proteja-se, portanto, contra a pneu
monia, fazendo. periodicamente um,
exame de saúde, E nunca se esque
ça : quando um resfriado se 'agravar
e for acompanhado de febre, chame
seu médico! E sem demora!

• Você verá o nome SQUIBB nas' prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas de seu médico também. Porque SQUIBB é um
dos maiores fabricantes do mundo de penicilina, estreptomici
na, vitaminas, anestésicos, .hormóníos e outros medicamentos
receitados pelo seu médico, para restabelecer ou assegurar sua
saúde. Desde 1858 os Laboratórios de 'Pesquisas de Squíbb têm
descoberto, aperfeiçoado e produzidomedicamentos para melhorar
, padrão de saúde e aliviar o sofrimento humano em todo o mundo.

tantes Fernando FacllÍlÍi, Júlio Bau-, Designo o dia 31 do corrente, às

Em.presa Sul Oeste L.I·ml·,tadamann e Domingos Gessele, bem co- i 14 horas, na sala das audiências,
mo do representante do Dominio i para a inquirição das testemunhas
da União n,a .pessôa de se,: D,iret?r, I que forem. em tempo oportuno ar-

Linha de transporte coletivo entre
por precatóría em Plorianópofis i ' roladas, cientes o requerente e o FLORIANóPOLIS _ Xapecó _ Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e
do representante do Ministério PÚ- Dr. Promotor Público. Intime-se' a Vit)e�Versa.
blico, e por editais de 60 dias dos justificante Dona Ida Orei a vir SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5&.· f{firas às 6 horss da
interessados ausentes e, desconheci- prestar depoimento pessoal. TiiU-1 man�iIDAS DE XAPECó: Todas às 2&. feiras às 6 horas da manhã,
dos para acompanharem os termos cas, 13 de Março de 1948. (Ass.) Be- INFORMAÇõES NA:- AGll:NCIA GLORIA.
da presente ação de usocapião, de- Iisário Ramos da Costa - Juiz de Praca 15 de novembro. 24 - Florian6polis - Fone {,43i.
pois do prazo dos editais nos ter- Direito". No final da justificação
mos do art. 455 do Código de Pro- foi proferida a seguinte sentença:

Ccesso Civil, - por meio da qual de- "Vistos, etc . Julgo por sentença a 'a " a "verá ser reconhecido e declarado o presente justificação, para que pro-
dominio da suplicante sôbre o dnza todos os efeitos legais e de

•

"'l!,
,

.

aludido terreno e casa, ficando ci- direito. Expeça-se Carta precatória
tatIos, ainda, para no prazo legal citatória ao Dr. Delegado do Servi- A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

apresentarem a contestação e para ço do Patrimônio da União, por in- Avisa aos seus p�rtadores de titulos já integralisados ou sorteado.

seguirem a causa -até final senten- termédio do .Juizo de Direito da de acôrdo com o decret@ lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmo.

ça sob as penas da lei. Dá-se a es- la Vara da Capital; publiquem-se CASAS, para pronta entrega. - PaPa maiores esclarecimentos dirigir-s.
ta o valor de Cr$ 3.000,00 para os editais de citação aos interessados ao escritor central de Florianópolis - Rna Felipe Schmidt, (Edifioio
efeitos legais. Protesta-se provar o incertos, com o prazo de 30 dias, Amélia Neto).
alegado com depoimentos pessoais sendo uma vez no Diário Oficial do illMUM.<'MI_'�.,.,IiIIl••SI.-•• I!IIIID•••••••••••.•IJ�,.IIII1M�......

dos interessados e de testemunhas, Estado, e três vezes no jo'rnal "O _ .Juiz de Direito", E para que che- jos, Escrivão "Ad-hoc", o datilo

� vistorias - se necessárias. O Estado", de Florian6polis; e citem� gue ao conhecimento de todos, grafei e subscrevi. (Ass.) Belisário

signatário desta tem sua residência se por mandado os confrontantes I mandou cxpeuir o presente edital Ramos da Costa - .Juiz de Direito.

nesta cidad�, onde recebe citação. conhecidos, residentes nesta Co-
I
que será afixado no lugar de <:ostu- Isento de selos por se tratar de jus

Termo em gue p, deferimento. Ti- marca, tudo na forma do que dis- me e publicado na forma da lei. Úça gratuita. Está conforme o ori

jucas, 3 de' Março de 1948. (Ass.) põe o Artigo 455 do Código de Pro- Dado e passado nesta cidade de Ti- ginal ao qual me reporto e dou fé.
Cláudio Caramurú de Campos". cesso Civil. Custas ex-lege. P. R. I... jucas, aos nove dias do mês de Data supra. ,

Em dita petição foi exarado o se- Tijucas, oito (8) de Abril de 1948. abril do ano de mil 'n.ovecentos e Gercy dos Anjos - Escrivão"Ad-

guinle despacho: "A. Como requer. (Ass.) Belisúrio Ramü;s da Costa quarente c oito. Eu, Gercy dos An- hoc",

S'QUIBB
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contagem. --
Depois 'de passar dois domingos seus planos. O valente antagonista, era desfavorável e havia poucas es- co, revelando-se ótimo construtor

I
traram as duas equipes no grama

'{;m branco, tivemos na tarde de mais uma vez, nos próprios dorní- peranças de alcançar o resultado de ataques e eximio malabarista, I
do. Tirada a sorte foi iniciado (,

ante-ontem, no estádio da F. C. D., níos do Paula Ramos, saiu. ileso, final. Voltando ao seu antigo clube, oude
'

jogo.
mais uma sensacional partida in- acusando o final um empate, desta A enorme assistência teve ensejo têm sido a alma do "team", 0- ve-I Aos 11 minutos de jogo Nicácio
terrnunicipal entre os conjuntos do vez pejo escore de 3 x 3. de rever Teixeirinha, o excelente lóz ,e inteligente "player " corres- abriu a contagem e dois minutos,
'Paula Ramos, desta capital, e cio O jogo de ante-ontem convenceu atacante do Palmeiras, que no ano pondeu logo na sua reentrée quando depois aumentou para dois. Trans
Palmeiras, de Blumenau, vice-cam- o público, dado o equilíbrio de for- passado defendeu as cores do Bola- derrotou em Blumenau o forte con- corridos mais quatro minutos, Osni
peão estadual de 1947. ! ças, havendo, porém, falhas 'e la- i fogo de Futebol e Regatas, do Rio junto do Agua Verde, de Curitiba. marcou o primeiro para o Palmei-
Há muito alimentando o desejo de

I
mental'. Se, por um lado o Paula; de Janeiro, foi e vinha sendo asse- E na exibição ante-ontem nesta raso Aos 4 minutos Bentevi cobrou

vingar-se do quadro que o eliminou Hamos melhor atuou na fase inicial, diado pelos maiores clubes do Hia: capital soube corresponder mais um "penalt" elevando para três a

<lo campeonato catarinense, o

I' por
outro o Palmeiras dominou na e São Paulo. Teixeirinha foi nrn I uma vez. um a contagem. A diferença é no

·'leam" paulaíno viu frustados os fase final, quando o placard lhe sucesso. Apresentou um jogo clássi-l Após o encontro preliminar, en- vamente diminuída aos 12 mínutos
/ " '

da etapa final, por! intermédio de
Mazinho. Aos 37 minutos o mesmo
Mazinho decreta o empate.

Os melhores do Palmeiras foram.

Telxeirinha, Mazinho, Augusto, Os

car, Osní e Lira. No Paula Ramos

destacaram-se Nicácio, Bentevi.;
. Ivan, Minela, Katcipis e Brognolt.:

Os quadros iogaram assim for-,

mados :
Paula Ramos - Tatú (depois

Direção de PEDRO PAm..,O MA€HAOO '_ Broguoli) , Luiz, (depois Chinês) e-

PREPARRAM-SE OS PLAYRES Katcipis i+Mínela, 'Chocolate e Ivan;

B!tl t d fl'i'"
. FLOTIHA DE LIGHTNINGS DE DO GREMlO ESPORTIVO "INCO" Lázaro, Bentevi, Nicácio) , �an3�a

on� O ges O O 'Iguemrensel PLORIAJNótPOLIS Devendo par-ticipar, em Itajaí, �:��oisMedinhO e Júlio) e" andi-

,

:' I. ',' "

"

� ,,' I �'� Com'a presença da quasi totali_I���01�I,����,,�:óox�:��e:�oT(}� Palmeiras -'Oscar, Antoninho e

O sr. presidente da Associaçâo, tes cio Ftgueirense, desejando ex- i d d d
'

" ,

dernaí ti t tí
.

INCa Schramm '(depois Lira); Nelsínho..v
, • �', l , .

,

,. "

I
a e os propne"arlO's e em;:ns' lffies repres€n a lVüS ao, -

',<los Cronistas Esportivos de, Santa j pressar seu inteir apoio a tunda- .

d
'

,

.

't' BI C itíb Itai J' Augusto e Pachequinho ; Mazinho;'
. ,.,,' _ . . aSSOCIa os, reUlllra'm-s.e qU1l1 a- umenau, uri 1 a, w,Jal, Oln-

-Catarína recebeu do Figueírense F. çao em causa, tem a' grata oportuní- f
" " -

cl J t 'II �'1 f I d t 'I I Teixeirinha (depois Meireles), .Jua-
, ,.' . , _ I erra, na sara {te sessoes o .a e VI e e n a ra, o mco, es.a. oapi a •

C.:, o seguinte ?flCIO:�, �ade de �onvldar ess�. AssOClaçaO! Clube, Florianópolis, os senhores entrou em séries de treinos físicos rez, Osní (depois Teixeirinha) e

Senhor Presidente da A. C. E. S. c; se fazer representar Junto a em-, Ad I h N' r h d sn A I técnió '" di
,

idos I Y. ad Sadinha.
C. baixada deste clube que seguirá do-

o p o I ICO IC .a_d v�, rnoi- � ecm o" lr�gl os pe o a ama o
O árbitro da partida foi o sr,

R b
'.. . .. 18' d t!

do Suarez Cuneo Domingos H. "coach " Ranulro Souza, contratado
Newton Monguilhot que te've atua-ece emos com o mais VIVO pra- rmngo proximo, o corren e, a

T
.

dad \\"1' D' �u",' I di à
'

id t d G E "'� ,
,

. , .. .
•

nu Rue, 1 mar las, VY 3,,011' pe o" UI mICO preSI' en e o ." _'
"

' .'.'"
zer e simpatia a comunicação ,con- HaJaI, onde sera disputada uma par- F st Gil N S" "INOO" PAULO �'ENDONnA -çao fraca, sendo a marorra de suas

,

'd'
.

. ,au" O}" azareno lmas, pro- ,sr., dI '1 ,'.,. '

,',_
.

• •••

tida em seu telegrama de ter SI o tida amístosa de futebol entre a,
�i d J é D 1- 1 t tit

l decísões duvidosas e prejudiciais
fundada, nesta Capital, a Assocta-

I'
."�"

prietarios c os asso', a os os

d
os ,b ,e emten °bS ql'�e, conds H\;Cm ao quadro visitante.

-

d C
.

t d ti
,. eqUl.pe de pro.fIsslOnals do li Ignel- Rodril5Lles Lopes Fernades" João' b eparuamen o pe o lStIco, o Gttt1;-

A t'd '1" f' d" ta'Cao os 1'0nlS as espor lVOS, cUJa, "

'

. _ ,. " par 1 apre Imlllar OI ISpU -

diretoria provisória já está consU- r�nse e a dos ,estIvadores daquela Pinto de Oliveira, Mílton Digiaco- MIO, a dIreçao, tecmca esta tnzpo-
da pelos times do' Internacional e

"tu>ida,. A='adecendo,'3, gentileza, da CIdade. Prevalecendo-nos do en- mo ,da Si'lva, Luiz Gonzaga Sitnas do grandes ,eq.Lorços para formar
d R" PI t

'

end p/rIl'llD'o�
, '.,' � o Iver a e, venc ,o o �,-

da. Agradececendo a geütileza da sejo, apresentamos a, V. S. as se- e .Renato',Pinto de Olivei:ra, a,fim de os 11 titulares que represel1tarao o '1 '{ "d 7 4 O' t"'o
r' ' • ro pe a con agem e x . s c -

lpa.'rticipação desejamos ao nóveJ guranças da nossa alta estima e con- fundar,em a FlotHha. INCa da, Úap],tal cntarlllense.
t d

' d' f ' , '1' tado�'.. _ ,
'

."" ' , A os o v,ence 01' 'oran1 congI IS '�

órgão de classe, por intermédio de sideração. Pelo Figueirense F. C. - Aberta a. sessao pelo Comodoro' - l�speI'a-se, sem dUVIda, uma boa D'" (")' N '

'"
D,

.

1\1' l' h f I
' ,,' -' por amIan1 .4, azareno, e11l,-'

seus diretores, felicidades e gran� Thomaz Chaves CalJral, presidente•.üco le, orum, e eIto') por acH1-' apresentaçao do "!INCa", pois I os
l\K' F' R b ...

'_ .' 'zarte, .emno reCIa e o, erva.�
,des ;"collquistas no desempenho da Hélio S. de Oliveira, Secretário Ge- maçao para os dlver,sos cargos, ,,0$ 'Blemenios, como Gen'inho, Currei-

O d"" d"
.

, ,_ "
- qnu ro vence 01' Jogou asslln

gestão que ora se inieia. Os dirigen raI". ::xs,. Capltao de F lot111n, Arnaldo rão, Gnfe, 'Calico, tvla,ckowieski, "'d . E
.

W'Suarez Cúneo; <Secretário, Rúb€I'tó Mnrilo e Arlete que constituem o cD�nlsh,tul LO:'1" ',rnNam, , agneHr 'la,e" '"" "", ' Ja ma; Ol ZO, azareno e, ir,
(wsta Souza; Medldor ObcIaI, \\ al- esqua·drão 'Incoano; já categoriza-. R b I D'" tA' Íaí
dir Fausto Gil. dos ,no m.eio ,esportivo florianopo- nuo;. b erv.a,.' emza; c, cae

(depOls Danllam), Men1l10 e Frl}
tano, Ludo far1'lo por uma vitória

m -at ra__-

3.8 3 foi
aul R ai

Ieixeirinha brilhou •

o Figueir�Dse está satisfeito cam Gastão
o valoroso Figueirense F. C.' se

I
'

não conquistar do Campeonato da

cidade irá dar muito o que fazer
,áOS adversários

!
A direção do Deparlamento de I

Futebol do alvi-negro, confiada ao

desportista Dirceu Gomes (Cecen),
trabalha incessanLemente para re

forçar' o seu conjunto de profissio
nais com elementos de fóra.
Há algumas semanas nnLiciamos

a vinda de um médio 'esquerdo gan
cho para as fileiras do' "€sqlladrão

_
de al)ol'. TraLavfl...s'e do "play'er" eo

Iored Gas.tão, qlie vinha defenden
do as cores do 'Renner, de Poeto
AIegre. O rapaz foi submetido a

rigor.osos ensaios e aprovou, 'sendo,
então, contratado ás ,dez,es,ele horas
de 'cegunda-feira ú.ltim.a.
Há muito o Figucüensl('; ressen

tia-se da falta de uih médio esquer
do de grandes, qualidades técnicas

para reforçar a Jj.nha ,inl,ermediál'Í1.
. Não conseguindo ,obter o concurso

de Jalmo, Dh'eeu Gomes ap,elou pa
ra Porto Alegre. '.Pinha ouvido fal;ít·
em Gastão, que desejava ingressar
'no febol ilhéu. Prontamente Dirceu
telegrafou ao médio ,esquerdo, 0011-

vid'ando-o a falZer uma experienci a I
no esquadrão alvi-negro. Gastão'
veio, treinou e v,enceu. Tinha o

Figueiren�e feito uma grande. aqui
sição.
A diretoria do Figueir'ens;e mos

tra-se satisfeita ,com a sua nova

aquisição. Gastão possue realmente
grand·es qualidades para figurar
com destaque em jogo's, de grandes
proporções. Á medida que vá trei
nando, Gastã,o promete fazer as de
licias do público.
Realizando-s'e doming'o proximo

a primeira p-eleoja ela série "melhor,

Gastão, o novo "player" 'do Figueirense

de três" com o Ava,í, o Figueire,nse
aprovei,tará a. 'Úportunidade para

apresenlar ao público o explêndi
do médio ,esquerdo.

Finalmente, fêz uso da palavra
o S'1'. ATuaMo Cúneo, agradecendo
a distinção qUê lhe coube e saudou
a tr'ipulação do "Éblo", y.eneedor da
urUma regaLa, Em seguid'a (} timo
neiro Wicolieh, Presidente do Clu
be, agradeceu ,em nome da guarni
ção do "3.000" e of,ereceu um CGck
ta,i! ao� pl"esou,les, festejando. as

sim um duplo' :aeontecimento, sua

vitárioa e a' fundaç',ão da flotilha.
Esta Flotilha é composta de dez

barcos, sendo atl:lalment,� a 2a. do
Br'agil, em número de ba,rws. -'
Mais <uma vez i'elieHarnos a di-

'It'etoúa do,. ,sirr(P�lco, C�Ub0 ,da
P,edra Grande, como também os

dirigentes da ,nova associação, que
tudo tem f.eito pelo engrandeci
mento da vela 'em nosso' Estado.

convincente. da,
A renda foi de aproximadamente

'Pimenta, '
,

"

" "

. ,_'_,"4,____
Cr$, 6.000,00.

'

ADÃO REGRESSOU
O FIGUEIRENSE NÃO

Após alguns lneses de permanêll- EXCURSIONOU
cia em São Paulo,' regressou sába-

P ti
. .

de'!·x,r.>c "01' mo vos ImperiOSos, " ..,

do, o' "playoer" Adão que defendeu
de excursionar, ante-untem, à Ita.;;'

as cor,cs do Caravana do Ar no ano . .

d
-

'd F'crl eI're'nse qli"", ,,', ! Jal, o esqua rao 'o' I" 1 ....

passado. Falando a nossa reportR- I
d

.

f t " " do EStl"V:'",,' . .

. eVIa' en ren ar o onze w�
gem, o vallroso medlO declarou

d I 'd d. , aque a C1 a e.
que ,embora 'tIvesse recebldo um']

" I

bôa proposta der Figueirense via- NOVA VIT6RIA DO BOTAFOG{J;
jará arllanhã C0111 destino a' CnriU- EM LA PAZ

ba, onde' firmará contrato com' oHio, 19 (A. N.) - Nóticias vind:!s:
Co rltiba. Segttndo fomos' informa- de La. Paz anunciam que ó B�tafogo.
dos, o Figueirellse tudo fará para manteve-se invicto v:encedo tJ;

obter 'o concurso do explêndido jo- clube The Stoogest por um ,a zér'O.,

�ador; gau?po., I goal de Demostenes�

Jngár,á 'em' nossa Capital o 'combiDad�
c de 'basquetebol Pa�mtlras-CorlnthulS',
Os< numerosos afeiçoados do bas� de ,cestobol, selecionado entre o,"

quetebol 'gual'dam imorredo\il'as melhores elfJmentos do Cot'Íntian�

yecordações da" brilhantes noita- e Palmeira'E, estava desejoso de

das cestobolisticas que a Federáç'ão realizár três pe1ejas nesta capitaJ•
Atlética Catariúense lhes propor-, mediante passagem por via aérea
eionou apresentando nesta C::tpital e 'estada pagas, O dr. Osmar Cunh�,
() notável quinbeto do Botafogo rle jnf01'l110U�nOs que foram aceitas as

Futebol e RegaLas, tetra-eampeão condições dos paulista's, havendCl<
earioca de basquêtebol. . ,telegrafado ao presidente do paI-,
FicaÍn'os impressionado'� com a moiras, marcando a visita do COID-,

excelência do eonJunto alvi-negro,; bin·adG", para os primei.ros dias dtJl

o, qual difici!menhe poderá ser ba- ) lJl'óximo"mê�s de maio'.'
'

tido por conjuntos brasileiros. Dos- \
E' í

c ,{

'H ' , .

,: . I IS a uma nOulCla ausplCIOsa pa-de aqueles dias lllesquecívCls com I .

t b' "

"

'

d
,. ,1'a os melO'S, ces o 01'lS"lC08 a. ca-

o Botafogo entre nos, fIcamo.;;'
't I A I t' d" d L',

. i pl a. exce en e qua ra o Ira.
aguardando. nova oportumdade de· ',.,.b'

•

, , , t TenlS um e maIS uma vez s'er�t
aSSIstir Jogos de tamanha envel'ga- í 'I d' 't L" t
d ! pa co e Impor"an es co eJos m e-
ura.
'.'

" I restadllais.
Quarta-f�lra, quando p�escnCl�-1 . ",

vamos a dIsputa do TorneIO MUl1l- í AInda- nao, foram des'ignados' os
cip,al de volei e basq'uetebol, o dr.1 adver,sários, do "LeaI_J1" PR:'lhta.,
Osmar Cunha, esforçado presiclente ! mas e posslvel qu,e sejam llldlOado;:c
da F. A. C., exibiu-nos um telegra- \ os "teams" do Ubiratan, Lira p,

nia proeedente de São Pau10 n0' Barriga Verd!i:, us mesmos que Ofi

qual comunica que um forte "team» frentararn o BotaJogo.
• t

A\\1ANHÃ, EM: BLUMENAU,' A
SEGUNDA PELEJA

Conforme o acôrdo feito pelos
clubes Paula Hamos e Palmeiras, a

segunda peleja entre os setís con

juntos será efetuada 'amanhã, em

Blumenau, no campo do Grêmio Es
portivo Ollmpico, onde o campeão
da Capital sofreu e'strondosa derro
ta frente ao mesmo "team", por
ocasião da disputa do campeonato
estadual.
A delegação do Paula Ramos 'via

jará hoje em onibus' especial.

AVAí E FIGUEIRENSE, EM SEN
SACIONAL "MELHOR DE TRt::S"

f

Os diretores do Avaí e do Figuei
rens'e, ao que apuramos, assenta
ram a realização de uma "sede mo

lhor de três" entre os seus esqua
drões. 'A partida inicial está mar

cada para domingo próximo, oca

sião em que o Avaí apresentar::í Q

seu novo "tea111" para a temporada
de 48.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n ESTADJ- '.,ca felr. 20 de Abril ele "48

Quando se forem ae der..
•gudas após cada refeiçio c dela
psreçam os ardoree causados pelo
excesso de acido no estomago, Do
.im como 'a azia, que é um verda
deiro vexame social,' torna-.. •
yida novamente aprazivel.

. Porque continuar a lOfter ,
A primeira dôse do saboroso· cpt
Digestivo DeWitt. dA alivio ime
diato. Este afamado produto res·

, labelecerá em pouco tempo a função
.

Dormal de seu aparelho dig�etivo
de maneira suave e p!,oporcion.
"ivio com a primeira dôse, .

:tJ; Peça na FaFmacia O'
.

ll!@Dt lAIítt'
....................................

fl!U� VOt.UNTARtÓS ·0," pATRl1I N._ ea . l." ANDAR
c;AI)I..P06'Al�*· IE\.Er�6&f". ULE<O'''''VA$: '",OTCC'�'"

Agencia Geral para S.;Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob.
c. Postal, 69· Tel, (Protetora»

FLORIANOPOLIS
,,,Z.� •• " •••• � ••• ""." •••••••••

De LJiltclc./fo ti;'P�l!iJla.
ADVOGADO - CONTABILISTA

CIVEL E COM ERCIAL

l:ONSTITUIÇÁO DE SOCI EDAOES
CONTABI L10ADE GERAL

'FLORIANOPOLlS-S.C.

j. • • •• .. -

Parabens!
Muioias felicidades pelo nascimen•

.to de seu filhinho!
,-

MàS, não esqueça, q.ue' {) melher
presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do €RÉDITO
MUTUO PltEDIAL.
•••••••••••••••••••• OI •••• 'I ••••••

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradent es nO 5
Telefone 1393,

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

o melhor pruente paro Beu fi
lho. é uma caderneta do ORE'DI
TO MUTUCl> PREDIAL.

. .....
,

.. �

Medicagêio auzilicsl.' no tro.tamento
do liifliÜl

.. • • • • • • • • • • • • • • • 'I •••••• 'I .

TiNTURARIA !
Só a "CRUZEIRO" Tira

dentes. 44-
Profissional Competente z.,

-.-
'.
.. •

..

',.,'

7

"

MECÂNICOS r
.' raRO (SI".

. ,EC/ALllADOS , I
.

.

Para que seus freios, seu motor, seu equipamento
elétrico. ,_ para que seu Ford lhe proporcione,
em tôda a plenitude, a segurança, a eficiência, o
confôrto característicos dos carros Ford,
traga-o à nossa oficina, periodicamente, para
uma revisão completa. Nós o inspecionaremos
com tôdo 'o zêlo, E o faremos melhor do

que ninguém, porque só os revendedores

Ford lhe oferecem estas vantagens:

"

'.

'Mtr0f10, S APROVA
.

DaS PELA FORa

"

EQUIPAMENTO
ESPECIAL
PARA FORD

• 1

r

".f:. '.0

,.... '�' r

, .,

ltE'\tENDEDORES NESTA CAPITAL:
.

. -

I,RMA()S AMIN
Rua Duart@ Shuldt, 11

._._-_._-_._ _-�_.. __._ .. - -. __._._--_.__ .
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�h)ri8ft6pOnt, 20 de abril �ff:: 1�4S

tos;
- em 1840, no Maranhão, travou-'

se o combate de Tabatinga;..
�. em 1845, no Rio de Jan�iro,

nasceu José Maria da Silva Para

nhos, Barão do Rio Branco;
- em 1857, o Tehente-Coronel

Juvêncio Cle Menezes, tomou a fa
zenda da MachoI'ra (apa);
- em 1894, no Rio de Janeiro, fa

leceu o 'Visconde de Sabará, J050

Eva'ngelista de Negreiros SayãJ
Lobato, .

nascido na Vila Príncipe,
Minas Gerais 'em 16 de Agôsto de
1817.

André NBo Tadasco

o Crédito Mutuo Predial, ofere
ce ao••eu. associado. o melho't'
plano, no melhor sorteio, por Cr$
5.00 meneai••

PARA fERIDAS,
'E C Z E MAS,
INFLAMAÇÓES,
COCEI'RAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

o que lhes
inte��ssa , ,

PRESTEM ATENÇÃ.O I Ao mais descuidoso exame, do lpenos sagaz ohservaaor, broLa ín,

Na Câmara Municipal carioca, contestável uma verdade contcístadora: o homem já não busca 'O ho
mem, antes o teme e afasta. O instinto gregário- Inerente á na. iur·e·",

sessão de sexta-feíra. Exntamentc .u

humana, hem como- a muitas espécies animais, parece diluir-se nes!,e
o dia .em que conheceu P,Hl detalh�

século alucinante de choques e conf'Iitos de toda sorte. Não .so nas;
3 pavorosa' catástrofe ocorrida no

trincheiras, guerreiam-se os homens- depois de formal rompimenu, de
Depósito de Material Bélico.

relações: também nos salões, na vida cotidiana e pacífica, entre.
A .mesrõa hora, nas duas casas

D 81
choca-se, s-em prévia quebra de cordialidade, uühzando as armas d�

.

e umen!:'au do Congresso Nacional voze_S,l'e])1'8- I" dI' '.1 ,. t t
.

� .

uu intr'lga, da ca uma, a so erma, U'Ü mutuo a aque sorra erro, menos á.

I t
·

d
' sentatívas dos vários partidos se

pessoa, ffsica que li. pessoa moral e social,

n- e- rrompl O nos estudo'S 'erg-uiam para exprtmir seu p�.';a1·� Amizade é hojeuma expressão vazia de conteúdo. Os sorrisos e..
'. . Mas' entre os vereadores tu6 foi' �

iil
" af'abí lidades escondem a inveja e o ressentimento pela pl'o-speridade

.�, &1'" .
,.,. difcrente. O sr. Acioli Lins protes- �t1�-ei.a e as unhas aduncas que se dissimulam na presença, na ausen.

O nosso exemplar educandário Ginásio Santo Antônio, mantém há tau porque - disse - a polícia da, rasgam impiedosarncnte a reputação do próximo. 'Não se estima
muitos anos, um certo número de vagas, a disposição da Prefeitura perseguira o comunista Agildo Ba- nem uespeita mais nada. -A 110m3 alheia perdeu a sígntrícação.. Por
para matrícula de alunos que demonstrem dedicada vocação para o rata. Ocupou-se com a City o sr que a própria também é coisa de somenos- Nas 'rodas sociais, só se

estudo. ,Tito Lívio, da U· f); N., e do mos- comenta o lado negativo da personalidade dos que estão ausentes e

Uma vez admitido perde o aluno o direito á matricula no ano se- mo _pa·rUdo. O sr. Pais Leme (la U depois de espostejar cruelmente alguém, si êste alguém si apre'&e1lta,
guinte, caso seja reprovado e ten�a que repetir o ano letivo. Não sen- D, N., associou-se ao protesto do, inesperadamente, é saudado com sorrisos e Irases ,Po1'diaiL
do reprovado, é obvio, não perde o aluno o direito á continuação dos SI', Aciol i contra a prtsâo dOs- r{)- Isto, nos circules restcítos do meio social. No cenárro nacional e

estudos até que terminevo curso. munístas. E pronto. Não, falta o internacional, a comédia é a mesma, embora se toque de ares de ·tra.
Assim, porém, não entende o prefeito Busch que se está valendo sr .. Barttlet, também ria U. D. N. gédía e sc carreguem de tons negros as tintas do pano de Iundo, Mo.

da autoridade do cargo para castigar aqueles que não lhe fazem côrte que-passou de raspão pelo sinistre vem-se os responsáveis pelos destinos do povo ou <ia humanidade com

ou que não rezam pela sua cartilha. Está o prefeito pondo á mostra o de Dodoro, apenas para pedir cal- passos e o�hares vulpinos, decon.fiam da própria sombra e investem
seu propósito de fazer politica puramente pessoal, 'em vez de manter- ma _ muita calma., Sobretudo, não Jeramente contra o pr-imeir-o que se apresente, na certeza de que é

se distante das questões partidárias, como aliás, sempre procura fazer incomodem os comunistas, cai lados um combate que êste lhe vem oferecer. 't\. tranquila espectaliva, a bõa
crer quando conversa com pessedistas, aos quais chega mesmo 'a aí'ír- por causa disso. fé, desertou do coração .humano· Um sentímento' de- ansiosa tocata, de·
mar que não é "udenista". Quanto às rlezenas de mortes e angúsí.ia do imprevisível domina a todos- Arreceado de estocadas:'

O aluno Conrado Kracrner, matriculado por indicação da Prefei- feridos, quanto às perdas materiais u-aíçoeiras, isoJ(l-se o homem na defensiva ou se lança na ofensiva ..

tura em 1945, vinha fazendo um curso brilhante. Aprontava-se agora, do Exército nem uma frase, nem Assim, também as nações. Desconfiam umas das outras, duvidam dos

para terminar o último ano da série ginasial. Eis que, inopinadamente, uma palavra, de tr-isteza e simpa-
bons propósitos formulados c defendem-se de ameaças não expressas.

foi avisado de que o prefeito Busch havia determinado o cancelamen- Lia. Impermeabilizam-se contra a simpatia ·e a cooperação e. fecham-se
to da sua matrícula. O

.

t .,

I
mútuamení e ao entendimento

que ln et'essa aoe l'epl"p',/>n- .

Sem perceber o mal que lhe estava sendo feito, levou o menor o t 1 t .» d id: ri
' •. '1

Por ISSO, a paz tem d-e Ser um curto interregno entre as guerras.
an .es a ci a e e que o sr, ."gl -I " .

fato ao conhecimento de seu progenitor. Este, por sua vez, procuroudI' h • e" sempre uma paz armada, carregada de ameaças como um céu de-
o ,e seus co egurn .as gozem "e

h b 'b
"

saber daquela autoridade os motivos do cancelamento r da matrícula de
hô rd

e um o a prometer , orrasca,
oa suu e. (' t í 'L

' .

seu filho. Estarrecido, ouviu a rxplicação do prefeito: "Dizem que o
(DE "A M t\.NH -" d 18-/1-48).

.onr.uc o, nas e CPU, para alegr-ia nossa, rasgam-se largas nesgas-

sr. anda falando mal de mim e dizendo coisas feias a meu respeito.
j "" " A e de límpido azul, A Londade humana não desertou c-ompleLamenLe da

Ejs porque a matricula de seu filho foi cancelada".

H
·

d
ter.ra. A caridade a fé, o amo'r', a l,ealdade, a I',celidã,o, a solidari,eda·

As afirmações do pai do menor, de que jamais usara expressões oJe, no pass� o d,e, a simp:1tia, o bt'io ainda enfeit.am com suas fl.ores a aridez em que

Ir'cnos dignas' em relação á pessoa do prefeito, de nada valeram. A li a indiferença P eg-oismo dos homens transf'ormam a vida. Entre Og

matrioula já estava cancelada. A data de hoje recorda-nos que:. individuas, como entre as na.ções, há laç-o.s de traterllidade e de bôa.

Muitissimo mal andou o prefeito Busch. Não se compreende que
- em 1632, deu-se a deserção de vonLade qu,e ·estreitam os 'COTações e ag'l'upam os esforços em prol do·

{>steja ele se servindo das funções de seu cargo para prejudicar aque- Domingos Fernandes CaIabar, -que bem 00mum·

Jes que, embora sendo seus "'adversários politicas, são todavia, não há se incorporou aos holandezes, tr:;- Ag'ar.a, em Bog'o,tá, se observa um ·exemplo frizante de sadia e

dúvida, cidadãos honrad'os, paes zelosos e chefes �e familia exempla- indo os nacionais; construLiva cordial.idade. A·s nações do continente se assentam· em

res. '---; em 1648, o Exército marcha tôrno de uma mesa comum para tratar e discutir probl·emas e interêsse�
Escolheu o' prefeito Busch arma por demais imprópria. Poderia, dos Guararapes para ocupar, ·-no� recípl'ocos.

.

-velas meios legais, chamar á responsabilidade de todos quantos jul- vamente, os postos anteriores; ='l'em o dissonante grUo ·da anar.quia perlurbou a serena paz da�'

gasse serem seus detratores. No caso, porém, preferiu não o fazer, - em 1775, eru Lisbôa', nasceu 6 que�cs ,espi-ribos, reunidos p.�ra ,estuda;:. os meios práticos de tornar

talvez por desconhecer que neste País há lei para tudo e que o apare- Marquês de Alegret�, que veiu a a vlda enlr,e os homens maIS fáC.JI, mel,hor e mais rica de conteúdZY

lhamento da Justiça não está aí "prá bonito". Contudo, preferiu, apli- ser Capitão General do Rio Gra�\de espiritual.

car um castigo que, atingindo pai e filho, se apresentasse mais completo. do Sul; tt Bem hajam iniCiativas ,dcsta natureza. ·Provam aos homens sem·

Poucos, por êsse mundo afóra, poderiam conceber essa "sui-ge- - em 1817, o govêrno provIso- fé que o Bpm .scmpr·e sairá vencedor no terna duelo com o seu anLa.

!lcris" forma de cast;gar, nova creação do edil blumenauense. rio de Pernambuco, dirige ao povo g:onista - 'o Mal, mau grado as' �'azes e aparentes vitól'ias que ê-síl'l

Sim, porqu-e não há, ainda que muito 'se procure, pai que não sinta uma proclamação, anul1chindo qn�
líllimo se possa arrogar·

:profunda dôr ao ver um filho sofrer por ato que não praticou. a pátria estava perigo e cbaman- ------------------�-----

Não é licito e nem humano tirar-se a oportunictade e o incenti- do todos os cidadãos ás armas;

vo dos que estuda�. As autoridades devem estar vigilantes no sentido -- em 1821,' deu-se a primeria

dI:: preservarem o preparo espiritual da nossa mocidade. eleição de deputados, no Brasil;

Mas ... em Blumel1ãu a coisa é diferente. -- em 1839, em Alagôas, nasceu

CôNTROL Aureliano Cândido Tavares Bas-

EncontTa-se na Capital da R0pú
blica, representando Santa Catari

na na Conferência Americana de

Flo·restas e ProduLos Florestais, o

sr. dr. L,eoberto Leal, .ilustre Secre

tário- da Viação, Obras Públicas e

AgricuHura.
Em sua companhia viajou pal'a

o Rio, o sr. Edio Fedrigo, repre

sentan te da Associação Comérci ,ti

de FI'Ürianópolis ao mesmo éon{']a
ve.

co do Departamento Nacional dos

Correios e Telégrafos desta capital,
encontram-se retidos telcgramas
para os seguint.es enderêçof:
Mario Santo, Libania Barreto,

Valter Levy, Dr. Henrique Batista,
J·eronimo Dionisio, Silvino More( i,
Dina Souza, Miroslau \Valowski,
Luiz Almeida, Benedito Elias,
Maria Luz Silva, Zulma Silva,
CasLro e Ga·reta, Rna Frei Caneea

88 fundos e Clair A<raujo.

---------------'---0-

V. S. deseja 000perar na grande obra social de recupera�ão
dos mendigos'? Apresente sua idéia ou ofereça seús serviCos, deI
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Uatari
nense, em poder desta redação. I:'i

A sede do PSD
DO Estreito

Otto traduz qualidade !Café
o ao seu fornecedor. Peça-

FRECHA

Em a nossa proXIma edição da

remos noticia da inauguração ua

séde do P. S. D. no Estreito, onde

foram inaugurados, sob e.ntusiasti
-cas aclamações, os retratos do's 'lrs.

Presidente. Eurico Gaspar Dutra,
Vice-Presidente Dr. Nerêu Ramo'!,
Governador Aderbal R. da Silva e

Celso Ramos, vice-presidente da

comissão executiva estadual do p,

S. D., no ..e:l'ercício do cargo de Pre

sidente.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinfca OdontolosP,8

.

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, com horal

marcada, a ca.rgo de abalizado pI"(}
rissional

Rua ArciJ)rest-e Paiv� i7

ROBINSON
PASTA DENTAL

Dr.A.Sanfaella
REASSUMIU A CLÍNICA

}i�m São Paulo, exe�to o partido da situação, em nlinorja,
t.odos os d'cmais ,estão tinindo contra. o Sl', AdemaJ' ele Barro::>.
E o mais ·extremista ,de Lodos, infelizmente, não lem sido ()

P. S. D·, mas a U. D: N. Desde o comêço os udenistas, de por
l'ete às mãos, ontra co,isa não faz'em scnão desancar impi:e
d(}Salllen�e ,o trêf.ego ocupa.nte dos Campos Elíseos. Tempo
houve ·em. que o P. S. D-, dividido, apoiou Ademar, através
do SI'. Novelli Júnior. Ma-s tantas fez o Governador que o par
Lido se lmiu· e o abandonou. Ainda. assim, 'dois od três depu
·Lados pessedistas r'oemnt a cOI'da ,e ficaram com a situação.
A U. D. N..fo,i, jUiltiça, lhe seja feita, mais coesa, dentro do
cenário- paulista· -.

-

Só um udenista, -o sr. Nogueira Filho, -des,ertou ,é foi en
grossar as hoste.s do sr. "�demar. A direção nacional mais
qL1f:J" 'depi'essa, reuniu-se e... zás: ,expulsou-o' elos seu; qua
dros., Hcr ad·ema'rista, na U. iI). N., era, ser tTaidor. Em São
Paulo li ca:mpanlla. con.tra o gov,ernador e os seus desatinos
{em os seus mais intransigentes mentores nas fileiras l.1de
nista·s. Qua,ndo se falou ·em int·erv,enção, as grandes figu,ras
,da U. D. N. bandeiran·te' exultaram, e por ,todos oS meios _

no Jornal, no rádio e n-a tribuna - p8Jssaram a apr,egoá-Ia a

exará-Ia, a hemdize-Ia e a a:bençoá-la como remédio herói�o.
A ExecuLiva paul,ista, por unanimidade, -apelou para a' inter
venção .Todos os .deput.ados ,estaduais e federais da U. D· N.
assinairam o manifesto-demíncia. - FigurÇts como os srs. Hen-'
rÍ'que Bayma, Wa,ldemar Ferreira, Plínio Barreto, Auro de
,Moura And·r8Jde p.ela imprensa, ,em entr·evistas senG8Jci'onais
defenderam a interv,enção ·e expuzel'am instantâneos do co�
laps'o pauli·s.La sOlb o comando, d,e Adernar. Dep�l-tados udenistas
·.foram ao Catete ',entregar, ,em mão, ao Presideste Dutra
mais de um p'edido de intervenção. E depois de -tudo isso'
·aquí nesta mui valerosa cidade de Florianópolis, o Diári;
da Tw'de, órgão udenista, conclue que a intervenção em Sã-o
Paulo é jôgo de interêsses pesse>ais do sr. Nere'u Ram '"os ...

,Amanhã, sem surpreza, o Diário acusará ,o. Vice-Pr.esidente
de responsável pelo resultado das eleições na Itália, - ganhe
quem ,ga,nhar.

Guilhel'me Tal.NUNCR EXISTIU IGURL
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