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AMANHÃ, ÀS 16 HORAS, COM A PRESENÇA DE S. EXA., O SR. GOVERNADOR ADE.,,: !}f t1't)À�i�yi��}DE S. 00.

REVMA., D. JOAQUIM DOMINGUES DE OLIVEIRA, ARCEBISPO METROPOLITAl�O, A 'TE};i -.IRONIZADA�
NO G. E. JOSÉ BOITEUX) NO ESTRE�TO, A IMAGEM SAGRA � ,
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I Na Assem'" islativa

lo
(Dia do Trabalho» -

_ Um pedido de
informavões. _' Outras aetas,

Lida a ata da sessão anterior e o nhã, eu venho ocupar esta tribuna
expediente, o sr, Presidente, deputa- para saudar a todos os trabalhado

i do José Boabaid, concedeu a pala- res, aos que ganham o pão com o

vra ao primeiro orador inscrito e labôr cotidiano, a todos os peque
que foi o deputado Protógenes Viei- nos, aos desamparados e aos hurníl;
ra, da bancada do P. S. D., o qual des, que constituem imensa multi-
pronunciou. o seguinte discurso: dão em nossa pátria,

I
"Senhor Presidente, Senhores De- Saudá-los corno homem do traba-

putados. lho que sempre fui.
Ao ensejo do transcurso da data - Saudá-los como representante do

M. 10.247 . de 1° de maio, o dia consagrado ao povo nesta Casa. Sauda-Ios com a

trabalho, que se comemorará ama- certezá e com a convicção intima e
--------------------

segura de que a pátria póde con-.

Prestíqiemos as .ínstítui-l Governador 'Oswaldo Trl·guel·ro ���b�:�:ls��f:o�J1�:���0���:��a:l�
-

bl 1
to do seu país; que os transviados

ço,eis. repu 1-c�nos •
volverão; que, êsses, devem Iem-

"

'

Deve chegar aqui, amanhã, em .vísita oficial ao Estado, o dr. 08- brar-se de. que, na própria 'Russía

Não deixa de suscitar certas e justificadas dúvidas a atitude de waldo Trigueiro, il ustre Governador do Estado da Paraíba. O Chefe bolchevista, no decorrer da guerra,._

alguns representantes da U. D. N., na Assemnléía Legislativa, os do Executivo daquela unidade federativa demorar-se-á durante al- eram constantes as proclamações de

.quais, pelo gósto de fazer oposição, ao governo do Estado, levam para guns dias entre nós, ·e procurará
-

observar de perto o aparêlho edu- Stalin, conclamando, em inflamadas

o recinto dos legisladores' determinados casos de intêresses pnivarios, raoional de Santa Cafarina., lO arêngas, os seus patricios ás armas.

em que mais regular e mais decente fõr-a recomendar aos interessa- Como é natural, faz-se jubilo-sa a notícia, por isso que o contacto O inimigo está ai, dizia êle, e é

dos o recurso aos meios que a lei faculta nas exatas oircunstãnoias do governante paraibano com o povo barriga-verde muito concorre- chegada a ocasião de todos os rus

í-in 'que éles ocorrem. Ontem, por ex-emplo, o deputado Osvaldo Ca- rá para a amizade que já une a nossa gente á brava gente nortista que sos morrerem, se necessário, em de..

ln'al ocupou a tribuna dos traba1hos legíslatívos para 'uma reprirnen- o dr. Oswaldo Trigueiro- tão dignamente representa. 'fesa da pátria. Esquecia o ditador..
da severa a 'Um Coletor estadual que teria lançado indevidamente, naqueles trágicos momentos, que

para o pagamento do impôsto de indústrtas e profissões, um po- era o lider da dissolução das pátrias
bre operãrío, com cadeira do Ministério do Trabalho. Não se trata, A reabe tu d ,. S 'b tld'

" alheias; que o seu. pais tinha mais

aqui, evidentemente, de eximir o funcionário do fisco nem de acusá- r ra o a IS- u me ' o a exame de 150 milhões de habitantes e que,

lo,. visto como. nos falecem.dados precisos, para qualquer juizo que I I
dêstes, apenas dois ou três milhões

qursessernos avançar a respeito. O que tencionamos ac-entuar nô fato lamento e 41..-tora eram filiados ao Partido único e in-
� a impropriedahe do veículo de que se vale o prejudicado' (ou sim� U Rio, 30 (Via Aérea) - O sr. Carlos tangível do govêrno. Nossa pátria
I t t d ) I b I RI'O '30 (A N) Em sua reuniã Lacerda, cujo estado de saude se esta' em perigo, disse. Nossa pátria!p esrnen e In eressa o para rec amar o- a uso do ançamento se ' "

- I o 0

realmente o houv,e,'
, de ôntem, o Tribunal Superior Eleí- a9ravou nestes ultimos dias, foi sub- Era a palavra mágica. Era como

. .

Não nos parece 'que a tribuna da Assembléia Legislativa seja a toral, tendo como relator o sr. Sá metido a' exame de corpo de delito, que o clangor surdo, de inumeráveis
mdícada para tais reclamações de r-estrita conven iência privada, mes- Filho, resolveu determinar a rea-

em sua residência, por médicos do gerações que lhe zumbia nos ouvi-
. mo porque, ante.' o precedente aberto por excessiva elasticidade ele bertura do alistamento eleitoral em Instituto Médico Legal. cios e se disseminava pelas estepes
competência do deputado, convertido, em advogado de partes se si- todo o país, a partir de 3 de maio Por outro lado, sabe-se que o de-

russas. E a terra de Catarina a

-tuaria o Poder Legislativo na embaraçosa contingência de i�validar próximo. Tal medida não se estende legado do 9° Distrito Policial, dele- Grande e de Tolstoi foi varrida do
tôdas as hierárqtricas instâncias a que o cidadão tem o direi to de aos Estados do Piauí e Amazonas, gacia por onde corre o inquérito invasor. Desapareceram as díver-

d I
. -

I aberto para descobrir os autores e .

recorrer, antes do desesper-ado apêlo à Assembléia dos srs. deputados: o� e as _e erçoes con?p ementares gências puramente ideológicas para
Tais precedentes <correm o risco de se tornarem costumes c de ainda estao por se realizar. responsáveis pelo I atentado de' que substituir um só sentimento" um só

"e transforma em f ' d d L" d P d
foi vitima aquele jornalista, solici- anseio, uma só vontade, que partia";'

.,

.

r ern acor�s _e espres IglO e um , o' er, que dese-
•

I
tou ao Serviço de Trânsito esclare- idjamos pau-e, nas su�s. cogi íações de ordem geral, por muito acima II

.

t sôb I 93 de todos, e num mesmo sentí o e

da,s m.rnucras burocratlcas.o..,u das relações d.e um funcionário com O A. V I S O .

CII_n�n os so re a cnapa n. 3-_ -84, com a mesma e a mais ardente fé:
bI E t d f t

utilizada no automóvel de que se
_ a defesa da pátria, a integridadepu 'ICO. < an o menos e r ican e, do ponto-de-vis-la do prestígio. dos

I
.�

poderes é o fato d
A A

d
- .

t
serviram os agressores. (lo 50' la russo ..

.

' ',' .'
. es�e género quan o, nua se Iimi 'ando a regtslá-lo, IIulv,cJando o servidor

1'-0I.la1)SO 0,
U ft�ena$ eÇ!,uivocado, o rel�l�esentante E t -d

Por que, admitirmos então, em

I?arla,m�ntar formula: a sua acu�aç�ü< em termos dum. pedido de in-

I s eve reuni a a consciênçia, nós temos a felicidade

( �orr��çoe$ ao �X'tçutWQ, o '<l'U� WyIcte, no . �g;a,Yo de deslocar mais o � Associação das Damas de viver nêste sólo encantado do

( assunto do reguIl\re,ul'SO' CI11 que i). lei ordinária o-i'l1quadra para re- � Rotarianas avisa àS,pes- COml·88a-o Inter - Brasil, máu grado- as dific111ades
� vesj�l() das MI'acrerí;slicll$ à\Nlej o·hjetO,de a;pre.cütção em última ins- ,

....s o a s que'" p,etendeth'
-

W
-

Que nos atingem daramente, nós ope

�l!Anda administrativa. " \,- ...., .
.'

parlamentar
rários ou não, ricos ou pobres, po-

.... O d' 1 d"
" com "'arecer à nOItada de I 'ld t

r � pe lC O ' e ,informaço.es, ontem le'V'!ido a plenário·pelo depu lado
tJ deroso sou lUml es, per ençamos

\.�?svaldo .CaJ:lral, teve, a�jás, o proI1lÜI(ira:menLo da bancada majorilá- hoie no CLUBE 12 DE a que Partido fôr, que existam bra-

,9'l'�"')la, ·que pe,la voz_. do. hder pessedis:[a, deputado, Antônio Nunes Va- AGOSTO, q'ue a festa. '
Rio, 30 (SA:hNC') -: Esteve1reunida, sileiros bastantemente infames, tor-

Tela) t) apOIOU, -nao Sem a l;\esalva de 'que 'o fazia em obediência atera' l'nÍcio às 9 horas,
ontem, a t...,r omlssão nterpar- pemente indignos, miseráv�lmente

riU"
.

1 lamentar, incumbida de estudar o destI'tuI'dos de todos os sentrmentos
� uSe uma praxe, qua ti. de a maioria não recusar Ü' seu voto a pe- A

t t' d L
.

S' d' Id'd d'
.

f -,.. É
. em ponto com o concer o an e-projeto a nova eI lU Ica.

que enobreCelTI e dl':::nl'fl'canl a es-,
l' os � In orm, açUQ Cll mllloria, eVIdente que êsse gesto, de (liJe res-

'

P b Ih
::;'

IL I• da orquestra sl'nfoAnl'ca residiu aos' tra a os o sr. Marcon- pe'cI'e }lulnana, capazes de yende""sa· a a ,e egltnÜra política dos srs. deputados do P ..S. 'D" não envolv-e,· .
.

d Flh d
'

..'
es o, estan o presentes os srs.

a Stla pa' tria, na mais execravel e.
u ;nosso< v.er, a r·esponsabhrdade de plena concordância com a inicia- J

-

M' b' R b t S·
.

" .t d'd' d
o'ao anga eIra, o er o uno- nO,l'enta de todas .;iS tra.ições?-.,I,V-a uO pe l' o ·e 'informações ao Chef,e do Govêrno, sôbre os preten- 1'_

" .. nsen, G. do AmaraL e BenedIto Vala- As populaço-es laponosas lutam,'"",l'1o,s exc·es'sos de um funcionário do fisco, num dis,tritü da Oq.pital.·
Em defesa

'

"par·a tais casos há os reem'sos regulamentares" que, procurado-s, evi-
dares. é certo, com a alta vertiginosa dos.

, 'm I I t d
.

I
".

b
.,

t·
Foram discutidos os principais pI'eços.",arta o {es ocamen o uma Slmp es tmll1UCI<U urocra Wll para o· d

.
.

d
.

d
plenário do Congresso. •

'

d E 4 d p�mtos o proj�to, sen o apreCIa o, Há por aí, á solta, tubarões insa-,

,Se nos fósse dado ap,elar, em ClllalQue,r sentido, para os srs. de.- O s.a O a!nd�, o.memOrIal dos .trabalhadores ciáveis que sugam o suor do povo.,

t d d
' . -

d" d f
'

t .. 'A SIndIcalIzados, encamInhado pelo Queixas clamarosas brotam e se-
pu a os a mI'IlOrla, nao o elxarmmOs e azer a proposi o dos cons- RIO, 30 (A. N,) - Reum�l-s_e �n- Ministério do' Trabalho, condensan- e1' uem de todos os lados. Estamostantes ·e desc,abi{]os requerimentos de informações do gêriero desse tem, no Monroe a sllb-coIlllssao

m-, do suas aspirações alonaando-se os .

g
d f t' mente um momen

a que acabamos de aludir. Estaria'l11os, assim, resguardando o pr·ps- cumbida de elaborar o projeto de debates' e tendo
' sido" convocada �'lven o, t.e e lV�r me�damente difitígio do Legislativo', em hora em que se ,nos impõe zelar so-bre�udo lei de defe:,a do estado, que apro- uina nova reunião para a próxima <:>1 a�&uf lfsod e ha�itações. Creança;'l)elo respeito devido às inst!tuições republicanas. vou o"segl)l�te.: . _ !quarta-fe.ira, qU,ando o, projeto João �Óiama a aOl�O, erotas e famintas, Ve-

_________----------------...;_----_..;..', .- AteI celra sub-comIssao �e! MangabeIra sera apreCIado e as res- lhos estendem mãos mirradas a-
leIS _complementa_res, ten.do,.�m tres pectivas emendas sofrerão novo caridade pública. Familias inteiras

NA R g d ses�oe's cons�cutIvas, exanunado o exame. apodrecem amontoadas em cortiços-,
sr. ereu amos a ra ecem projeto, d,e leI de defesa do estado,

.. _ inféctos, curtindo miséria e doença.
de

.
que � relator o deputado La-

ViaJou o sr Há quadros espantisos de indigêll-

,- f
meu"a Blttencourt, resolveu, por _. f u n ue envergo-

OS pau IS as unanimidade de votos remetê-lo Cla que eon ran,,�I e q
, .

.

desde locro á Comissãd Penal COrí1'Salg�do FI-lho Ilham: Mas, e pOrISSO mesmo, e 1m:
O,S1', Dr. Nerên Ramos, Vice-Presidente da República, recebeu da as-mOdificações já aceitas e' sem' U

' perahvo que todos colaboram pa��
Capital do Estado de São Paulo, o seguinte telegrama: prejuizo das emendas que na discusJ Rio, 30 (A. N,) - Via Aérea se- v�ncermos a tormen�a. Q��� °fa�t�-

"A Comissão Executiva do Partido Social Democ1'ática, hoje, reu- são do plenário pos,sam vir a ser guiu para o Rio Grande do Sul, 0lrIO Pfoguzai Q�:l;ernav��da em n�'
nida, deliberou manifestar seu agradecimento à alta direção nacional oferecidas por qua1quer dos mem- sr, Salgado Filho. O senador gau- ql}� odOs' ra - �' 'rio que
na pessôa do seu digno Presidente pelo decisivo apôio que vem. em- bros da mesma sub-comissão no cho pelo p, T. B. demorar-se-á al- es era e sua açao, necessae torna"
prestando à secção de São paulo e reafirmar o seu propósito d.'] }Jros- decurso dos trabalhos. I guns dias no seu Estado natal, de-l !odos c?m�reendamos qu.e s .

seguir na lula cívica em que está empenhado até que SãO' Paulo se O projeto deverá ser debatido na vendo visitar algumas cidades, afim lmprescu�dlvel a necessldad� s ��
veja reintegrado em suas t1'adições ora cruelmente postergadas: Ate�-, Comissão plena, durante a próxima de aus�ul.ta_r os anseios do povo, de cooperaçao com os goveé���i�tia,

.

cinsns srl1lr/nrnp,s - .Tn�p Car'ln.� dI'. ;11acedn Soares,. P1'esídenfp.", semana. quem e IIdlmo. representante.

a 1U..w ANTIGO mülO DII lU.NTA CATAJWU

ijfre,d.Urlo e D. Gere.tel 8DlUI NOCETI - Diretor Dr. lJUBENS DE ARRUDA' BAIOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEvES

IIno XXXIV Ftorlan6polls- Sábado, 1 de Maio de 19418, 1

Ao

A d-espeitÓ da contradiç5.o que se vel'i'fica entre anti-
'go.s histol'iador,es, não resta hoje a menor dúviôa de que
foi a No'ssa Senhora do Destêrro, e não a Santa Catarina�
qu·" Dias Velho consagrou a modesta igrejinha por êle
construi,da na povoação que estabelecera nesta ilha.

Escolhendo êsse orago, certamente não teve o paulista
a intenção de manifestar o seu juizo, em r,elação à terra'
mas deixar expresso o ato voluntário de sua saida da vil�
em que residia. e, dai, ,evocar a Virgem Maria no passo do
Evangelho segundo S, Mateus, em que é narrada a fuga da
Sa�rada Far.r?í1ia para o Egito, O conceito que o povoado!'
faZIa da regIaO em que se estabe1ecera, deixou-o' êle expres
so nas palavras end,el'eçaelas aos parentes que insistiam
pelo seu regresso a São Paulo, c.onvencidos de qu·e a terra
não era boa e a vida aqui seria demasiadamente árdUfl. __

"Todos gozamo� saúd·e, Deus louvado, d·e tudo muito abun
dant.es - clizi� Dias Velho em carta; a terra é mais que
boa e quem dI·sser o contrário, mente. Digam que não po
dem estar on�e não. há gente e não ,digam que não presta
a terra; por ía,lha-r ·um ano não é defeito da terra, s.enão

tca�sa do tempo. Eu me contento muito com a minha sor
e .

A verdade é que o orago não passou, desde logo, a

ser topónimo. Pare

�ã'O
existirem documentos históri

,cos anteriores a 6, lue se- refiram ao povoado sob a d�
nominação. ossa/ enhora do Destêrro. Ainda em 1720,
Pires Pardinho, no "provimento da correição proc.edid:1 em

São Francisco, afr' determinar os limites entre os termos

"'···..••......••...........••...•••••.....

1'"• •

i A Denominação da
Capifal do Estado I

e e. ,
elas vi.las de Nossa Senhora da Graça e de Santo Antonio,
dizia que neste último se incluia "a povoação da Ilha rle
Santa ,Catarina ". Só no citado ano de 1726, a, quando da
correição de Lanhes P·eixoto, sucessor de Pires Pardínbo,
é que o povoado foi elevado à categoria de vila, com a de-
nominação de Nossa Senhora do Destêrro.

'

Passando a s·er redutivamente - De'siêT1'O, já aí o
designativo tería outro sentido,

. Cêrca de um al_lO antes da proclamação da República,
co.giLou-se, pela primeira vez, da mudança. do nome que
soava ma,1 e tinha uma significação que não se compadecia
com a r,eaJidade, Destêrro evocava a idéia de degrêdo ou

terra de condenados; lembrava regiões inóspitas como a

Sibéria ou a Ilha dp Diabo, - e Santa Catarina não era

isso. Um decreto d9 ano de 1794, que determinava se en

caminhassem para aqui .os criminosos que ,estavam senna
mandados para o Maranhão e o Pará, - fo-i revogado três
anos depois, por ser· ,o clima da ilha demasiadamente b'!
nigno para ,essa gente. Quase todos os viajantes estrangei
ros que aportaram a ·estas paragens, fizeram depoi.s, CIG.

suas narrativas de viagem, as mais largas e mais Iison,ieí:'
ras referências ao nosso olima ,e às nossas belezas natu
rais. Irtifil4ru', que não chegara a vir à capital da pr?�íncÍ3.,
mas lera os e.Jogios cotlsignados "por to�os o� vla,la.r:':l��
que têm tido o privilégio de visitar essa p'ltOl'esca reg!ao "

- conta que l)m de seus amigos, que estivera nas II.hns.
do. Pacífico e mais tarde visitara a ilha d'e- Santa· Ca;iarrna,
- escrevera à família manifestando ()' seu- encantamento'
pela pai.sagem, pelo perfume das flores e pela' disposição'
das casas 'à beira-mar, coisas que lhe' fizeram "surgir na

imaginação as Marquesas, as Sociedades c as ilhas San..

dwich". Mais que um lugar de exíliO', 3" descrição re.:em-·
braria o Paraiso Terrestre, .

A 13 de outubro de 1888, a Trifj'una Popular. de CUJ2J
redação fazia parte Virgíli? Várzea, veiculava a notíeia de

que o deputado ��ise\.� Gmlherme da .Sllva �roporJa 11. As�
sembléia ProvinCIal fosse mudado para Ondtna o nome d:li
capital catarinens.e.

No mesmo mês, o ,deputado. Francisco l\1.edeiros ap:,e-·
sentava à consideração da Assembléia um: projeto de lei;
nesse sentido, dizendo, como justificatíva; que "a" palavra.
Destêrro significava de&terrado, presídiQ:',

Mer,ecera, o projeto. a aprovação quase unânime da
Casa, achando, porém, o deputado Alcino de' Fúria "flue·
tínhamos nomes brasHeiros e não necessitávamos procu
rar nomes na mitologia gr,ega"... •

Encaminhado. o projeto à reST)ectiva' Comissão, . !f'll

esta parecer favoiáv,el, que, submeÍtí'do à discussão, foi
• (COOd-lC r a 3a. pág,)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG .:... 10,4.0 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul \

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
Norte

-

Terça-feira
@RUZEIRO DO SUL -

Norte
VARIG - 12,3{:) - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Norte
'

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

Quinta-feira
PANAIR - 6,&0 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,3'0 - Sul •
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
-CRUZEIRO DO SUL - 15,30

Sul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAm - 9,M) - Norte
VARIG - 11,4-0 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
,

VARlG - t2,3'O - Sul
, CRUZEIRO DO .sUL - 1-3,5-&
Norte

Domingo
PANAIR - 9,4<0 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11 0-0

Su�
,

.
PANAIR - _f.?�47 - Sul. '

�-

LagUlJl8

Curitiba

Jolnvile

POrto

.........................................................
AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem para com

bate!' as irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras. f: calmante e re- •

gulador dessas funções .

FLUXO SEDATINA, pela sua com-
.'

provada eficácia, é muito receitada. Deve
ser usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se em ._,

-:

toda parte. (87297)

Expresso S:;��t1�� Laguna
O comoDismo DO

1_
"ie h::�::s. EgeltoAute-Viação Itajal - ltajal - lI! ,)lo.

Expresso Brusquenae - Brusque - Cairo, 29 (U. P.) - As areves de
raso

�

Expresso Brusquense - Nova Trento servidores civis e trabalhadores do
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarlnen.se' _ JOlnvile govêrno de todas as categorias, bem

� 6 horas. como funcionários de companhias
Auto-Viação catarlnense - Curitiba d

_ 5 horas.
e servípos e utilidade pública serão'

Rodovíãría Sul-Brasil - Porto Alegre proibida sem todo o Egito. se ,o par-
- 3 horas.

� -

Rapido Sul-Brasileiro _ JoInv1le - lamento aprovar um projeto-lei re-

I
ãs 5 e 14 h�;1çA_FELRA digido pelo govêrno, em emenda ao

Auto-Viação Catarlnense - P&rto Ale. Código Penal egípcio. Outro proje-
gre - 6 horas.

Auto-Viaçã'o Catarmense Curltl:ba to-Ieí a ser apresentado na mesma

- 5 horas
' '. .

C'
Auto-Vtação Catarinense Jo1nv1le

ocasiao a amara dos Deputados

�INATURAS
- 6 horas. proíbe as atividades comunistas, to·
Auto-Viação Catarlnense - Tllba�o talmente. Tais leis são a consequên-

N. C.pUa) - 6 horas,

"'_. O.... I'_ Expresso sae Crlstóvâo - Laguna - cia das recentes zreves da policia
- • ••••••••.• ..., 7 horas.

�

h...tre . . . . . . <:r' ".... Emprésa Glória _ L«truna - 7'A1 egípcia, que de acôrdo com revela-

rrim..ue ••..•. Cr$ IIoN e t>'lh horas. ções posteriores, seriam o sinal pa-
... . . . . . . . . . . . CrI •••• Expresso Brusquense - Brusque -. I
.ta.r•.".l80 .' Cri .... ,16 horas. ra a revo ução comunista. A rebe-

No 'lJtt.rler ' ra:'·�to.Viaç�o Itajai - Itajal - 15 ho- lião devia espalhar-se por todo o

__ ".. 1" _.. Rápido Sul Brasileiro - Jomvlle - às país, através de greves na índústría
....... •••••••••• '-Ia. .- 5 e 14 horas.

.....tr. . .... ,.. Clt ••••• QUARTA-FERA e nos serviços de transporte, bem

eIl'rI.eatr. Clt I',.. _ \U�!�to cataetnense CUritiba como no ensino e no funcionalismo

_.A_ ,__ C.... • Auto-Viação Catarinense Jolnvlle público .

..__er••"...... ..... •

! _ 6 horas,

Auto-Viação catarmense
- 6,30 horas,
Rápido Sul Brasileiro - Jol:nvile - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovao - Laguna

7 horas,
Expresso Brusquense - BM1Sque

16 horas,
Auto-Viação ltajal - Itajal - 15 he

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16.30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
QUINTA-FEIRA

Auto--Viação Catarinense
Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Vtação Catar!nense

10 Sábado (Feriado) Farmácia Da - 6 horas.

Fé _ Rua Felipe Schmidt·, •
Autc-Víação Catarlnense - Tubarão

'� 6 horas.
2 Domingo Farmácia Moderna - Auto:vração Catarlnense - Laguna

R J
-

P
- 6,30 horas.

ua cao. ínto ; Expresso São Cristovão - Laguna -

8 Sábado Farmácia Santo Antônio 7 horas,
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

_ Rua .Toão Pinto; e 7 112 horas.

9 Domingo Farmácia Santo �ntô. '1&�::.so Brusquense - Brusque -

nío _ Rua João Pinto; Auto-Viaçâo ltajal - Itajal - 15 ho,

15 Sábado Farmácia Catarinense - :,ra�á'Pido SUl Brasileiro - Jolnvile - às

Rua Trajano; 5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste J .tda - Xapec6 - às

.16 Domingo Farmácia Catarínen- - 6 horas.
'

se - Rua Trajano; SEXTA-FEtRA

22 Sábado Farmácia Rauliveira _
_ �d���!;:a Sul Brasil - pôrto Alegre

Rua Trajano; Auto-Viação Cata'l"lnense Curitiba
- 5 horas.

23 Domingo - Farmácia Rauli-
_ ������ãO Catarinense - Jolnvlle 17aloo O sr. Salazarveira - Rua Trajano; I
_ A���V���;�_ C8itl'rinense - Lazuna' Lisbôa, 29 (U. P.) - O primeiro
Expresso São Cristovâo - Laguna - ministro lusitano Oliveifa Salazar,

7 horas.
Auto-Viação ltajal _ ltajal - 15 ,hO- discursando á noite passada, nesta

ra��resso Brusquense Brusque
capital, sôbre a situação política

16 horas. mundial, disse: "Recursos morais e
,

Rápido Sul Brasilelxo Jolnvile
às 5 e 14 horas. materiais para se organizar a resis-

SABADO tência no Ocidente existem, desde
Auto-Vlaçâo cata'l"inense - Curitiba

,
_ 5 horas. ' que erros anteriores com referên-
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile -

. .

às 5 e J9 horas.
Cla a Alemanha e á Itália sejam cor-

- 6 horas. rígidos e haja, o apôio eficiente dos

_ A7u����:ão Catarinense JolnvlIe. Estados Unidos". Examinando as

12,00 '_ _ A�t�-!":i.-âO L'a.tarmense Tubarâc bases sôbre as quais seria possível
Expresso Silo Crlstovâo _ Laguna _ organizar a rsistência contra o co-

7 horas. J m
'.

S I d' " ,. '

Expresso Brusquense _ Brusque _:.' Ulllsmo, a azar Isse: A IdeIa;

14AhOTtavs,. â
'

'

para intervir diretamente no poder
u o· laç o ltajal - Itajal - 13 ho·

,raso
,federal parece-me impraticável., A

_ El����r!�squense - Nova Trento defeSa da Europa Ocidental deve

E�presso GlórIa - Laguna - 6 1/2 fundamentar·se num bloco de na-
e 7 1/2 horas. - . .

dçoes 111 ependentes. Não somos se-

não lógicos em afirmar que a inter·

yenção direta ou indireta nos negó
cios internos de qualquer estado
não será para defender a Europa
Ocidental. Nós somos lógicos ao

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
defender a reabilitação da Itália e

votar pela admissão da Alemanha
na reconstrução da Europa". Ao
mesmo tempo propôs que se descu.
bra um meio de assegurar a coope
ração da Espanha, considerando-se
que a Espanha representa um gra1n-

• ãe valor econômico, que se não de"
ve despresar".

CI", CATARIHEHS

DE TRANSPORTES A�I![OS LTOA,

COMERCIAN'f,FJ: B' IIIID Y
ftO • Biblioteca do Centro �
ilémico XI & Fnerelro. Coa
trlbuiráa, ualm, p.,... • forma
�o cultural doe ea�
Ife amanhi I

("Campanha pro-Uwoll!
r.. 4. XI d.........lrO),

- "'"'------------

I

Trate das vias I

rllspiratorias . !
A. Bronquite. (A.matical,
Cronicas ou Aguda.) e ,as

.uas manife.ta�õel, (Tone ...
Rouquidão, Catarro., etc•.• ),
a.sim como a? GRIFE3, .ão
molaatia. qua atacam o apa
ralho re.piratorio e devem
.er tratadaa com um medi·
comento .nergico que com

bata o
- mal, evitando cóm

plicaçõell graves. O SATOSIN
contendo elemento. antilllle
ticOl, peitorais, tonico., recal
.ificante. e ,modificadore. do

organi.mo é o remedio
indicado.

Procure hoje o seu
Vidro de SATOSIN
nas bôas farrnacias

e drogarias.

.-

.i
•• 4 • •

.

SENHORES ESTRftNGEIROS
- A firma M. L. ARAUJO (Ernprêsa Intermediária), acha

se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di

reitos perante as leis do País.
-0-

PERMAN:E:NCIA 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.

....

� � O divórcio da estrelaAVIsO aos Estudantes Los Angeles, 29 (U. P.) - A estrê�
Est�d�ntes em

_

férias que dese- la cinematográfica Margaret Sulli-
Jem VIajar conheoondo todo o Es- .

'

. .

tado poderão obt:er os fundos ne-
van, que consegu�u dIVorcIar-se

oessários execut'llndo facil taréfa ontem de seu marIdo, o produtor
gue be?1 executada lh-es proporcio- Teatral Lelland H�ymward, decla

Ilar� alllda algum saldo em di- rou ao juiz que seu casamento "mui-
abeITo. t Ih t'" O d'

. '

Informacões à rua VIsconde de
o e cus .ara, .' IV?rClO, entre

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
outros motIvos, fOI deVIdo ao aban-

l' ás .17. 'dono do lar por parte dõ marido.

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

assunto. I
-0-

ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 1°
sala 4 •

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

andar

- 1409

Os
'.

OOMPANIIIA AAWNÇA DA lAIA-
"Wa _ li" - _:' 11111
PClIDIOI • ftUJlPO:anl

Cifr•• do Balanco d. 1944,

Cr.
CrS

80.900.606,30
5.978AoL755.91

67.053 . .245,30
142.176.603,80

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidarlel
Recetr
Ativo

•

•

SiniltrOI pagai no� 6ltimol lO .nol

Relponlal itidadel
98.687.!U6,30

• ":76.736.401.3 )6.20

Diretore"
Dr: -!Pamphilo. d'Utra Freire
de Sã, Anilio,.,M...orr.,� Dr.
e JOI� ;Abreu�

de C!ilrv�lbo. Dr;' FrancIsco
Joaquim Barreto de Araujo

li
r
"

Ouçam, diàriamente. das 10 às 14 horas, as audições da

ZYH - 6 Radio Difusora de LaguDa,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna ,- Santa Catarina - Brasil

�!í;
participam aos parentes e pessoas amigas, o contrato

l

de casamento de s-eus filhos, Emidácio Camara dá

Silva e Maria Monica de Souza.

Antonio Cesário da Silva e Senhora
e

Geronimo Emiliano de Souza e Senhora

EMIDÁCIO e MARIA MONICA
confirmam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;acrimbniosamente combatiçlo pelo deputado Alcino Faria,
· nfigurando-se·:lhc que o nobr,e cülega Francisco Medeiros
só devéria ter "récordações do passado e não era mais
homem para tratar de Ondina,s" ...

A T1'ibuna Popula1' atribuira a Eliseu Guilherme a
· paternidade da idéia. Entretanto, êsse deputado, ao disCll-
· tir-se o projeto no plenário, dera um aparte, "dizendo que
·
não se muda nome de capital".

'

Pela impr,ensa" sugeriram-se outras denominações
Baía D'f!,pla, ou Nossa Senhora da· Baía Dupla, da Boa Vista
e da Ponta Alegre.

O Visconde ele Tannay, provàvelmente
sôbre o assunt.o, passou ao então presidente
,eia, Coronel de Engenheiros Augusto FausLo
o seguinte telegTama:

"Do Secretário do Senado ao Presiden�e da Provín
cia. -. Julg·o aceitável a lembrança de mudar-se o norn<)
da capl�al; acho, porém, a dól-nominação proposta (OnrlirUl)pr.p�enclOsa e um tanlo ridícula. Preferiria RedezlI'ão
tanto mais justir.icada quanto essa cida,de se redimiu [0(si. Ve,ia se insinua isto. (a.) Taunay".

Quase ninguém discordava ela idéia; mas foram

consultado
da Pro\"in
de Souza,

a Denominação da•••
(

tantos os nomes, propostos, alguns tão despropositado",
que acabaram pondo de .lado o projeto Francisco Ml'
deiros.

Depois, veio a República, e, ,em 1893, irrompru :1
revolta da Armada, de lamentável repercussão 'em SRni.a
Catarina. Terminada a insurreição com a vitória do Go
vêrno, odes. Ffl'ffiRÚ:) €4!m'ÍJÚIHKl Vidal Capistrano lrtn
çou a· idéia de dar-se à capital a ,denominação fie
Florianópolis, em homcnagem ao Marechal de F.erro. O
jornal República, dando notícia des�a iniciativa, l'el,'rn
brava que ,já em outubro de 1888, havia sido apresen
tado na então Assembléia Legislativa Provincial "o p1'o-,
jeto que da"a à capital o nome de Ondina, porque o de
D�s�êrro significava, segundo a hist�l'\ia, deg-rêdo ou
prlsao de condenados".

A justificativa agora era declaradamente política.
"Se DeslêlTo foi a seJe do (Jove1'llicho revolucionário

dizia o mencionado jornal - Florianópolis nã.o exr:.

mirá como aquela. denominação, o passado angUf:',IOS:l
em que viveu a nosso terra".

..

, Levado ao' Congresso do Estado, fo� alt c d3Stll1t.O
concretizado em projeto, tendo a COID'�';,,� 1� üpnsiltu!
.ç50 e Pod,eres opinado "pela mudan(". do nome da capItal)
para o de Florianópolis, pois ela (>1 a reclamada por todos
os órgãos da opinião pública de; Estaclo" . .\VI:ereceu :1 lliC-

"

dida aprovação unânime, sene:..", a 1° c1e outLfbro ele 189'i�
sancionada pelo Governadr� Hercílio Pedro da Luz a lei
n. 111, que mndava o ,:ume da capital.

Diz Xavier Ferp�hdes, no II vaI. de sua obra - '1'1)

pônimos e gent1''''L-tJos, que o aportuguesamento vel'l1:1cnlo
do element0 �rego, polis, cidade, "só admite a fOl"lll:l
pole, sendo por isso preferível que se dissesse e esc,re

vesse Forianópole".
É de ponderar, no entanto, que, tendo nós substit.uida

um nome que nos transmitia a.o· espírito uma profnnrla
impre�são de tristeza, por outro que possui sonoridade
em 'cada uma de suas sílabas, - não devemos agora, po!'
questão ele rigorismo vernáculo, fazê-lo rimar com w,

cl'ópole ...

,

�....
-;--------------_

..

_-"""--..... �. ".7;· _

oi �STAOO-Sébado 1 ele Maio d. "48 3

N� Assemblêía Legislativa P}!-Ploti�g�: � r�u�!o4�!Conclusão ,'veram o generalizaram as riquezas, Chefes comunistas sul-americanos,í

cndo o capitalismo uma Evolução na cidade de Salto, Uruguai, não
::particular; pelo menos, af-i-m �d qUell:ápida e .criadora, aproveitando as impediu que o letiglo entre os Es-
..estes possam ou logrem enfrentar (,.<,scobertas geográficas dos seculos ANIVERSÁRIOS tados de Minas Ger-ais e Espiríto-proficuamente a situação. I XYI e XVII, influindo no desapare- FAZEM ANOS HOJE: Santo se tornasse mais tenso, ape-E é e�s� a e�perança que nos.aní- cim�nto do f;udalismo � d�s .corpo- _ As exmas. sras. d. Laur-ita San-' sar da anunciada baixa do custo do
ma. E e imbuído de tal esperança raçoes, tr'ansfnrrnando rrnper-ms ab- tos da .Stlva, esposa do sr. Paulo, calçado por parte d:l Comissão Cen-
.que me dirijo a todos os operários I solutistas em Estados Nacionais, Marte da Silva, funcionário púhli- tral de Preç?s, pOIS os moradores
de nossa pátria, para desejar-lhes explorando as fôrças naturais, ma- co municipal em São José' da rua Bocaíuva achavam-se alar-
.1lIU pouco mais de confôrto no meio quinismos, aplicação da química á

_ d. Adalgiza Climaco, �sposa do rr�_ados CO.lll a g�'ande quantidade de
.dos sofrimentos; um pouco mais de industria e á agricultura, navega- sr. Orivaldo Climaco' maquínísra c��s vadios existentes naquela ar-.confiança nos homens que nos go- ção a vapôr, estradas, telégrafos, da marinha mercarrte: terra e que lá fazem o "footing" to-
·vernam, e, sobretudo, fé.. inabalável I desenvolvendo e modernizando in-

_ o jovem José Abílio Machado das as noites!
,

nos destinos gloriosos de nossa ·pú- cIustrias, para no soferecer, no auge estimado desportista; 'I 26 - Segunda.fr Ira: O pessoal de-rria e creança ardente na protecãol do seu desenvolvimento a grande ci- '

"O ES1'ADO" d t di d• ,
.

- a senhorita Maria Emília da eve er um la e
.de Deus. I vilização contemporânea em que vi- . Silva, filha do sr. Manoel Frederi-. folga, vocês não acham?

Sr. Pr.esidente. .. vemos,
_

I· Caté Otto traduz qualid.o.de! co da Silva; I 27 -: Terça-feira: E�qua�to osRequeiro a V. �xcla; que, cC?nsul-1 Ao lado d,e. ta.o portentoso pro-l Peço-o 00 seu ·fornecedor. - a 'menina Ismênia Silva filha comunistas tentavam dinamita- um-tada a Casa, se digne mandar mser- gresso, o capitalismo desenvolveu do SI'.' Osvaldo Domingos da' Silva, quartel do exército e,m Recife, apósrir na ata dos nossos trabalhos de as desigualdades sociais ,e pelas r-e- funcionário do IAPC e de sua se- varres dias de pesquisas, foram en,Itoje, um voto de profunda simpatia laçôes econômicas anárquicas nos, nhora d. Filomena Mesquísta da centrados os corpos dos dois avia-
.e aprêço ao operariadc brasileiro c legou, a miséria, a fôme, o PAUPE' LUCRO nas mãos de poucos indivi- Silva:

.

I dores desaparecidos há dias por-de congratulações pela passagem de RISMO. dnos ou de grupos monopolistas, ÜDIO MARTINHO CALADO ! ocasião do acidente que sofreu um
;_:sua gra!1de data. I O progresso e a riqueza não te- que acarretam a pobreza do povo. Deflue amanhã, a data natalicia avião "Grumam" da Força Aérea

O discurso do deputado Protege- riam atingido tão alto gráu se não Os pensadores conteporâneos do nosso brilhante colecta de im-; Brasileira, e no Uruguai era preso
nos Vieira foi Iorigamente plaudi- "fôra o trabalho nas suas 'várias mo- acordam em que o ciclo do LIBE- prensa, Lídio Martinho C�lado, alto lo Sr. Luiz C�rlos Prestes, mas I)
.do e o seu requerimento obteve a dalidades e especificações - o pe- RALISMO E<í:ONOMICO está encer; funcionário do Departamento dosl! grande cas? e que a carne estava
votação unànime da Casa, I destal de sacrificio e de esforço rado e outro não porleria ser o seu Correios e Telegráfos. I

sendo vend)�a, alí no Mercado, por.

Seguiu-se, cim a palavra, o depu- construtivo dos trabalhadores do destino desde que provocou o desi- O distinto aniversariante, que:preç� superror ao tabel�do, apesa�.tado udenista sr. Antônio Carlos de mundo. quílihrio entre os tres elementos pelos dotes de inteligência é, incon- do Figueirense ter vencido o Aval
Konder Reis, que, ainda a propósito As classes trabalhadoras em nossos básicos da riqueza � o capital o testávelmente um dos valores da por 2 x 1 e do General Marshall,
,da data do Trabalho, proferiu um' dias encontram. na sua própria cons- trabalho e a terra e, pela hipert�o- nova geração: no dia

.

de amanhã, sem levar em consideração a su�, discurso que terminou em apóio das ciência e cultura meios de defesa da fia do capita1 financeiro, é tambem será por certo alvo de expressivas promessa de permanecer em Bogotá
:express·ões do orador pessedista que �na grande. ca�sa, cert�s de que a responsável pela criação de um demonstrações' de apreço, de quan- até o fim da conferência, haver re-
o precedera.

. ! era .d? capitalismo esta em franco quarto PODER dentro do ESTADO: tos, em nossos meios sociais e cul- gressado aos Esta.dos Unidos.
Falou, depois, o deputado S�ulo declínio com o advento do SOCIA- - o chamado PODER ECONOMI-I turais, lhe apreciam os invulgares 28 - Quarta�felra: � bem verda

Ramos líder da bancada trabalhista; LISMO. CO, soberbo e perturbador. predicados de bondade e de espirf- de que a Russia continua a se ar
que proferi� o seg!-lÍnte discurso: i 1

Nobres Represent!lnte� do povo
.

Cabe aos eleitos do povo a inicia; to. A essas manifestações nos asso- mar, porem isso ��o impediu. que"Sr. Presidente Srs, Representan- ao Estado de. Santa Catarina - Nes- tiva dos debates na grande batalha ciamos com verdadeira efusão. a bordo de um aVIa0 da Panair, a
'Iles. i te grande dia - 1° DE MAIO - politico-ideológica do povo brasíleí- SRA..PEDRO LOPES VIEIRA mais de cinco mil pés de altura" du-

A data de 1° de maio de comemo-· data dos trabalhaorcs, com a res- 1'0. Cercada da estima de suas multi- rante uma viagem, fosse rezada
.ração univesal, simboliza o "DIA ponsabilidade de n:andatários do Gregos �e. t:oyanos falam �e arnea- plas amizades, vê passar amanhã, o u'a mi�s� e que as autoridad�s al
'DO TRABALHO", ao qual nestes povo, d�v�mos meditar, na compre- ças totalitárias dos -extremismos da seu aniversário natalício, a exma. fa.ndeg�rlas �e, Belém do Para

.. nu,·ú.lti�C?s tempos se. empresta. uma �nsa.o Iógica de qu.e � �VO�UçÃO, DIREITA e da ESQUERDA, mas sra. d. Hermosila Vieira, digna con- ma felIz dehgencIa, consegmssem
,-Slgmflcaçao excepCiOnal em face �a e .le�, e ver�ade hIstonc�! e. deter- tenhamos em mente que o CAPITA_ sorte, do prestigioso deputadü pes- apreellder .u� contrabando de ar-
Evolução cultural, moral e econo- namsmo unIversal. A CIenCla nos LISMO representa a CAUSA e o sedista CeI. Pedro Lopes Vieira. mas e mumçoes a bordo de um apa-i:1nica da hamanida�e.. I pr?va que nada se perde e na?a se COMUNISMO .efeito. Cessando a ÁS homenagens que á distinta nH-, relho' da linha internacional, �pesarO tra�alho atra,:es os. seculos t�m crea Tna natureza, porqu� tuoo se CAU�A cessarao os EFEITOS_: taliciante fore� prestadas, que cer-I da fuga de cento e quarenta ar.abesconstrUIdo e contlllu.ara con�t�l!lll- TRANSFORMA na superfIce da ter-, . �al .uma ,m�lhor compr.ee�sao po- tamente serão inumeras, juntamos q�,e ,se achavam presos na pe01t�n-

· UO ,a gr;mdeza materIal da cIvlhza- ra. Tudo nasce, cresce e mor.re hhco-IdeologIca neste limIar de prazeirosamente as nossas. Clana de Acre.
·ção, aprimorando a cultura e a sa- as arvores, os individuos, as socie- transição social. SRA. LUCAS BOITEUX 29 - Quinta-feira: Enquanto es-

'bedo�ia humana.
. .. I dades e, a� civ.ilizaçõé�. . N.ão devemos deixar,.1? l3rasil pe-

. �a capital da Republica, onde há pes!ia nuvem de �afanhotos acabav.aTraz dI? passado a hIstOrIa do· N�da � �mutavel, aSSIm cOI?O, na- f1chtar ante os .pro�edlmentos e varlOs anos reside, passa amanhã, de sobre.voar a cId!l,d� de Corumba,
-desenvolVImento das lutas do ho- da e estahco no concerto umversal. nem permanecer llldlferente na es- o se�l aniversário nata1icio a exma. as autOrIdades SOVIeÍlcas de o.cupa
·nlem pela sobrevivência individual Srs. Deputados - O trabalho na tagnação duma mentalidade conser- sra. d. Dorvalina Boiteux diana es- rão, na Alemanha, faziam voltar
.-8 coletiva. • I sua evolução normal, técnica' e ci- vadora. I r,osa do nosso distinto cdnte�râneo dois vagões franceses que haviam

No seu empirismo motivou as pri- entificamente, representa a verda- f'elo gradualismo da evolução fa- Capitão de Mar e Guerra Lucas A: sido atrelados a um .trem de abaste-
·meiras trócas e com estas, través deira alavanca das conquistas so- çamos a transformação desta demo- Boiteux, ·cimento e nos Estados Unidos, como
os s�c�los, o desenvolviI1)ento do cia�s, e o FAT0!1 EC?�Ol\UCO, in- cracia polit.ica! liberal e capitalista, A distinta dama, que nesta capi- já a.c�n�ecen no século ��ssad.o, fos,1:0merClO e consequentemente o da dlvHlnal e coletIvo, dIVIde a huma- pelo evoluclOlllsmo, para uma demo- tal, deixou vasto circulo de amiza- �e IniCIada uma nova corrida de
'I'jquez!l' . . . I nidade. em rlnas grandes cate.g?r�as: cra�ia econômica e

sO�iar ta,
nacio- des, certamente receberá aqui, lllU- o�Jr()", mas .tudo !sso não foi sufi-

A rlqneza de.sde seu lllICiO.c.sta- uma rIca, desfrutando prevIlegros; nah�adora de ,nossas fo [c�de pro- meras felicitações, ás quais com cl,ente para .lmpedIr .9"ue Zabot "pe-bele<!eu as deSIgualdades SOCIaIS e - outra a classe trabalhadora, em- duçao e que de ao pov u� melhor prazer nos associamos. dIsse de maIS" para mgressar num
-.econômicas. entre individuos e co- pobrecida, representada pelos ope- justiça social e eco�fíinica. uma de- ADOLFO BITTENCOURT dós Clubes da Capital. .

.

imunidades.. _ . Ir.ários, funcionários públicos e pa�- lllOcracia repres�n.t'ati va dos senti- SILVEIRA 30 Sexta-feira: .�p�sar do .parecerI!enta fOI a evoluçao da humam- heulares, quantos Vl\'em de ,sala- mentos e

tO
esplrIto novo do coo- Transcon'e, na data de .amanhã, favoravel da ComIssao de Flllanças,

-dade, e, lenta tem sido a nvolução rios. tinente an ericano. - terra das Ii- o ani \'ers8rio natalício, do nosso o Senado regeitou .0 projeto de aber
.00 trabalho. Ele foi escravo, servi- Lembrçmo-nos que as conquistas berdades -- que será tambcm a ter- distinto conterrâneo, sr. Adolfo Bit- tura de um crédito de cinco milhões
lismo até 0 aparecimento da néo-I sociais tcem os seus fundamentos Ta da igua dado. social dos seus pó- tencourt Silveira, Sub-diretor da de cruzeiros para estabelecimento
industria nas cidades, modievais, na valorização do trabalho. vos. Receita do Estado e operoso presi- de granjas em Belém do Pará, mas
,onde se constatáram as primeiras Estamos na éra do SOCIAL TRA- Ao termÍlpr esta saudação. ao ciente do Clube dos Funcionários em compensarão continua a "em-
,eonquistas sociais do trabalho. Éram BALHISMO. Aqueles que defendem DIA DO TH.ABALHO dirigida as Públicos Civis de Santa Catarina. brulhada" em torno do aumento do
·uma semi-libertação e compensação a valorização do trabalho, desejam classes labohais do Estado de O aniversariante, que reune em funcionalismo civil e militar, en
,.do esfôrço individual.. . ,'lll,:;Ja

melhor distribuição da' rique- Santa Catar�,na c, do Br�sil, em n�- tôrno a si largo ciI'culo de

amiz.ades, q�lal1to em �'lorianópolis, no Palá-
Apesar do obscurantIsmo daque- za e formam ao lado das forças da me· do Partido 1rabalhlsta Brasl- amanhã lera, naturalmente o ense- CIO do Governo, era condecorado

..
Ia época as massas populares ge- mentalidade nova, na concepção de leiro, Secção de Santa Catarina, de- .io de aferir do conceito em que é "post mortem", pelo Govêrno dos
nharam consciência que influiu na que o SOCIALISMO hontem éra vemos ter FÉ e ESPERANÇAS no tido, pelas demonstrações de apre- Estados Unidos da Améric.a do Nor
luta que se definiu entre castas diS-! uma preocupação dos estudiosos e destino da granqe Pátria Brasileira, ço, de que por' certo será alvo, ás te. o marinheiro nosso conterrâneo
tintas. Uma feudal, absolutista, de- hoje constitui um imperativo da neste limiar tragi-eloquente de quais jubilosos nos associamos. Alfredo A. Silva, morto no trans-
tentôra do mando e do ouro onde conciência coletiva.' transição social, porque apesar do FAZEM ANOS AMANR�: correr da última guerra, quando em
,{JS homens eram verdadeiros deu- Aqueles que defendem as prerro- sól dos trópicos estamos construin- - o sr. Pedro .Tosé Mcrizio, prós- defesa da causa aliada.
,ses de, sangue azul. Outra ii classe gativas do capitalismo, não se aper- do na maior nação latina da terra, pel'O conierciante em Brusqué;

· tl'abalhadora, humilde, onde os ho- ceberam dos malefieios que estão uma civilização que surpreenderá o - as senhoritas Carmem Horn
'fllens não passavam de simples pá- causando e formam ao lado de uma mundo". Carvalho, Maria de Lourdes Barba-
rias sociais. , mentalidade conservadora, a servi- "Depois de cessados os aplausos to, filha do sr. Humberto Barbato;
Pela evolução gradual no têmpo ço das forças da reação. que o discurso do deputado .Saulo Maria de Lourdes Souza e Silva,

,e no espaço, os povos adquiriram Cabe a nós Representantes do Ramos provocou, foi pelo sr. Pre- Oficial Administratvo do Tesouro
· cultura e desenvolveram os ideais povo a orientação das massas e não sidente concedida a palavra ao do Estado, filha da exma. Viúva ..

�humanos. Sonharam e aspiraram - podemos ficar indiferentes, silen- deputado udenista Osvaldo Cabral, Carlinda Souza Silva.
Liberdade, Igualdade, Fraternida- ci05""Os 'e a mercê de falsa demago- que, depois, de levar ao conheci- - os meninos José Renato de
,de. '. gia, (rUe facciósamente falã na defe- mento da Casa determinado fato Souza Neto, filho do sr. OsnÍ Souza

A nova doutrina filosófica agi- za da. cultura e da moral de civili- que teria ocorido no lançamento de e de sua esposa d. Haymée V. de
· gantou-se em todos os continentes, zações várias, quando na verdade impôsto de industrias e profíssões Souza; Maria Lllcília Colaço Barbo
·-avassalando consciências e se

trans-,
defende as prerrogativas do Capita- na Coletoria do. Estreito, eIJcami- sa, filha do nosso distinto conter

formando em avalanche, difundida lismo, e não tem, tem póde ter a nhou á Mesa um pedido de infor- râneo dr. Renato Barbosa, advoga-
pélâ cultura' sbciológica e precipi- coragem de contradizer a resplan- mações ao Poder Executivo. do residente no Rio de Janeiro.
':lada pelo sacrificio, pela ação e decente verdade de que o CAPITA- O deputado Nunes Varela, lider
pelo verbo dos heróis da re-volução I LISMO .como o COMUNISMO, tam- da bancada do P. S. D., acentuando DOMíCIO PEREIRA

· franceza e, num mar revôlto de bem é materialista, é atéu, é inter- que já se tornara quase uma praxe Araranguá, 30 (O Estado'
'sangue humano, se proclamaram � .nacionalista e além disso é respon- alí a maioria não recusar apôio a Passou, ontem, a data natalícia do
· OS DIREITOS DO HOMEM. 'sável pelos trustes, pelos monopó. pedidos de informações da mino-

<sr. Domfcio P,ereira, digno Se(,l'e-Desde então, provado ficou para lios, causador da maior de todas as ria, fez várias considerações sôbre
,.a humanidade que nem a fôrça, escravidões - a Escravidão Eco- o caso, aludindo aos recursos que a vário do Diretório Municip,,} do
nem o poder do ouro, pódem influir nômica - dos individuos e dos pó- lei faculta em tais ocorrências, para P. S. D· e atual Delegado de Poli
no determinismo histórico da EVO- vos, al1mentada pelo Liberalismo finalmente dar a aprovação de sua cia, 'Didadão larga�ent.e rei.aeio
LUÇÃO. Econômico, que perdendo a sua bancada ao pedido de informações nado neste 'Municipio, onde. gozaOs povos, livres do absolutismo função de propulsor da riqueza so- do sr. Osvaldo Cabral.
desfrutando liberdades, desenvol- daI. passou a ser instrumento do E a sessão foi encerrada. de justo prestígio.

...� A MISCKLANEA distri·
buidor. dOI . :Rádiol �. C. A

Victor. Válvul•• e DiIcoaw
Rua Conselheiro Mafra

Daura, Dirce, Djalma, Dení e

Delcf Silva, convidam aos paren
tes e pessôa.s amigas, para assis

tirem à missa em ação de graças

;p€la passag,em das Bôdas de Pra

ta de seus pais Norberto Euclides

da 'Silva e Ma,ria: J. da Silva, que

mandam rezar na Igreja de Nossa

Senhora da Lapa, em Ribeil'ão, às

7,30 horas, de quarta-feira, 5 no

,corrent€.
xxx

Numerosos amigos, apI'nvcitan
do a passagem da data pl'e3[<),1'am
lhe .expressivas homenagens.

L. ...!
C. P.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Peça pelo telefone '119

ILENHA

Diretor-Proprietário,: ARNAUO F .. VELLOSO - Curitiba

Pronta 'entrega

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

E�l��t�n�o,�c�eL�!ste limitada I
FLORIANóPOLIS - Xapecõ - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vioe-Versa.
'

'

SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 1)8. feiras às 6 horas da
manhã.

.

SAIDAS DE XAPECó: Todas às 28• feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AGl1lNCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro. 24 - Florianópolis - Fone 1.431.

Movida a eletricidade

1 O 2 2

Telefone a esse número e a bi
'eicleta da Tinturaria Cruzeiro rADi.
damente irá buscar seu terno,

R. Tiradentes, 44.
........... . . .

Guia do Paranáo Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de eatarínenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", usará a mesma

bandelrà,

Publica relação dos comerciantes e indusLriais com seus, ende-

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina .

Redaçâó: Rua Prudente de Moraes, n, 626. - Curitiba.

. ,

. . . .. " � .

Largaome... '

Deixa·me gritar!
-

A DIVULGAC. oJ.'
.

Intercâmbio' Cultural
Económico Financei 1"0

--

,# •

,. �-("j ""

.
,
-,

·XAROPE
S•. JOAO

Combate a tosse, a

bronquite e os' resfria
des, João O Xal!ope S.

é!!�caz no tratramento
das· afecções gripais e

das vias respirató�ias.
O Xa�e São João
s;ita o catarro e' faz
expectorar fàcilmente.

issa de 1- mês
Ana Maria Vieira da Rosa, viúva João 'I'olentino de Sousa, José,

Cândido da Silva 'e Família, José Tolentino de Souza e Família e João
Carlos das Neves e Família, convidam os parentes e pessoas de suas

relações para assistirem à missa 'do 10 mês, que em sufrágio da alma
ele sua inesquecível amiga - Senhora Vanda �ulcão Palmeiro Lopes
(f'alecida no Rio de Janeiro), mandam rezar no dia 4 (terça-feira. às
7,30 horas [10 altar de Nossa Senhora de Lourdes, ria Catedral Metro
politana.

Aos que comparecerem a êsse ato de fé crlstã, antecipam agrade
cimentos.

O Crédito Mutuo Predial,· ofereee
aos seus associados o melhor pIa·
no, no melhctr sorteio, por Cr$ 5,04
men:sais.

O, "Colégio Barriga-Verde"
está construido o seu majesto
so prédio .e necessita de sua

valiosa colaboração.

I'

IGOl t FORNECIDA EM 3 TIpOS DIFE

RENTES, PRONTA PARA SER APLICADA:

IGOL 1- F - iíqutão
de secagem rápida,
nas eõres : preto,
roxo e vE)rde <diva.

IGOl I-C-liqt1i�o
de secagem lenta,
na côr preta,

IGOl 2 - Emulsão
astáltíca para pro
teção de superfícies
úmidas, riaeõr preta.

Evite, em suas construções, a ferrugem
•

dQs metais, o apodrecimento da madeira

e a corrosão das obras em cimente e

concreto. Proteja su� obra C6m Igol. Re

sistindo às agressões químicas e atmos

féricas, IgQl é excelente para pinturas de

postes, fundações em água dôce ou sal':

gada, pontas, viadutos, cêrcas, instalações
de águas e esgotes, usinas hidráulicas,

estábulos, silos, etc. Igol pede se,r apli-
. eaãa com pincel ou pistola.

.)
I

;1
!

ANÁLISE
CERTIFICADO OFICIAL u» 63.050

do Instituto de Pesquisas Tecno!ó

gi-cas do Estado de S, .Paulo, IGOL

l-F, Resultado: Agua ausente,

Tempo de secagem inferior a 24

hora,s, São Paulo, 3 d2Agost:J de 1946.SIKA Ltda.
l6l'roeEi'tiANT'liS EM lODO (ii BRASIL

Vendas dos produtos Sika em Florianõpolls:

TO�' T. WILDI

FLORIANOPOLIS: Rua .loinville/Avenida RLo Branco - Caixa Postal, 115

lI..:grJ
710 '

do

Relojoaria
de 1UGEND & FILHO

COMPRE S�U RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça s�� pedido por carta ou telegrama e ...qgue
sómente quando receber.

Nono. re16aio.· Ião acompanhado. do. r.sptlctÍl10. cel'üficado.
.

do garantia.
PEÇAM-I>lOS CATALOGOS. - ENVUMOS GRATIS

.

JUCEND & FILHO
.

Curitiba-. Praçn Tirad.nt&., 200 •• Paraná,

I
N, '11, Cr$ 260,00

Marca SOL,AGO 8 rubi••
lI4atedal de 1,·

N. 2, Cr$ 200.00
Qualidade .li. primeira.
Fobrica;5o Italiana.

Cores diversa.
Altul'a,13 cmt. Caixa de niqueI-cromo.

.�ARMACIA ES'PERANCJ:\
d,o l'&rJU0ê.tfeo N'ILO LAU8
Boje e �hl ..ri .. na preferiIU

.,..... aacl•.w. • e.úaqe1ru - Bo.e••'du - P...•

..riu - '.lJiIKeII i. lt.n�eItL

�....... uata ...."..da _ I'ee.ttllin. .�

1 elevador WAYNE para automoveis
2 talhas para 3 tonelada.

1 maquina de lavar
Prateleiras. balcões etc ...

Tratar na, GARAG E D E L A M B E R T

DAT'ILOG

RUA ALVARO DE CARVALHO" 65

Negocio de " .-

OCaSlaO

AF,IA
Corréspondenda
Comercial

DIREÇXO:
Amélia M PigozZi

(onfere
Diploma

METODO:
Moderno e Ellcieata

CUI-IS
CANSADA

.

�sS::�d�I��
gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man
chas. cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
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 I

impurezas que se acumulàm 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

RUOOL

Negrolin_
O melhor Impermeabilizante e

Antiferruginoso
, Distribuidores: Carlos Hoepcke
S_ A. Comércio e Indústria

Florianópolis, Joinvile e Blume
nau .

Alvim & Freitas, Ltda.,C.P.1379,S.Paulo

1I111"'1d1l

.. .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. . .. '" .

HEMORRÓiDAS
E VARIZES

.'. . . . \. . .

FRAQUEZI\S EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen4

to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhor;
presente para o seu "PIMPOLIIO'�
é uma caderneta do €R'ÉDITO,
MUTUO PREDIAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 'DOZE AGOSTO
�IAS PROGRAM�A PARA O MÊS DE 'MAIO

1 E 2, CEDIDOS -À ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS ROTARIANAS., DIA 9; DOMINGUEIRA. DIA 15, SOIlffiE. DIA
DOMINGUEIRA. DM 299 SABADO, somÉE. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TE RÃO INICIO ÀS 21 HORAS ..
., .

23,

,Re'presentante para' êste Estado
INDúST,fHA TÊXTIL DE LA ROCHA 8. A.

Ende- II Rua VHela, 798,- Tatuapé
, I

reços I 'I'eleg. "Tinesteo" - ,São Paulo
, I

Est� importante tecelagem de sêda natural, mista e de rayon (te
"cidüs finos), possuindo -também modernas instalações de acabamento
(Tinturaria 'e Estamparia), apta para atender com- a máxima perfeicão

',t). soli�Hllde sua disUnJla',.Treguezia, l1.eses,s.ita, nesta Capilal, de :l!jvo
ilEPlRES:IDNTANTE que possa dar referêncías abonadoras de suas ido
'"neidade e atividade no trato cornerci'al. Escr-ever, com urgência, para
.'0 enderêço acima. ,;,

'

A Drspepsta
o Mau Estar do Figaao -. enerva. dep�upera.

impeda a assimilação do. alimento.; ,

foz emagrec8r

A Prísão de Ventre.atroph�a o cerebro, f41z perdar a

memorIa. enlll'va e embrutec. OJI
.ua. vitima.

As pílulas do Abbade Moas,
formuladas exclusivamente para
combater as moleatias do fígado,
estornago e intestinos, fazem
desaparecer em pouco tempo. o

mau estar do figado , a dispepsia
e. a prirão de ventre.

PIIJUb45 DO A6BADE MOSS

Agenfes 'Iocáis
.

para 6 inferior
e .cepuets dos fsfôdos

Seja Agente em sua Cidade, 1948, cujo prêmio principal é
-de Importante Socledade de uma casa ou apartamento a li
�'Economia com participação vre escolha em qualquer parte
"em p:c.êmios nos bilhetes da Lo- do Pais, e mais 1184 prêmios
teria Federal, é completo ser- menores. Ótima opçrtunido de
-viço de vendas pelo reembolso para pessôas de ambos os ae-

-postal. Remeta Cr$ 50',00 par? xos obterem boa renda men-

.sua' inscrição ao sorteio extra, salmente, mesmo nas horas va

milhar da Loteria Federal do gas. Drrija-se á Capitalar - Caixa

'Brasil do dia 23 de Junho 'de Postal 4.938 - Rio de Janeiro.
'

'r
, QUER VESTlR·SE COM (OHf�RTO E ELEGANCIA 1

PROCURE A

Alfaiataria Meno
Rua Felippe Schmídt 48

� 'Seu processo de' naturalização
ainda não foi despachado?
Escreva sem demora ao Escritorío Jurldico e Administrativo

Caíxa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando' informações. Esse Es
crítorío

I
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
casamento de qualquer parte do Paíz,

'I·_�-:-:-:"":-r-��ª'�"'-�-:-D-DA-A-'--,
SILVA

�ONTADOR
CauBas Cíveis 'e Comerciai•.
Contrato., Di.truto., etc.
Serviço. de Contabilidade

em geral.
Caixa Postal; 105

Fiorian6polia - S, Catarina'
....

, Dtl!iltrlalfo tf.�PMlJiJla.
ADVOGADO, CONTABILISTA

CIVEL E éOM ERCIAL

:CON STITU IÇÃO DE SOCI EDADES

CONTABILIDADE GERAL

'FLORIANOPOLlS-S.C.

O C,éd,ito Mutuo Predial, afere'
-ee CO!! seus oJisocialio. o me lhor
plano no melhor sodeio, por Cr$
'5,00 m"nllailf.

Assegure desde já um

NATAL FARTO'E FELIZ
semsacrif ido financeiro, adquir in
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE.NATAL

Agente nesta Cidade:
B. SOUZA

Caixa Postal, 326

ZENITH. 3ntanatúJ.nal

.0 NOVO RÃDIO;.FONÓGRAFO

,Distribuidor Fxclúsívo ,Z. S. BATrISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34. Caixa Postal 173.

./" flori6nopólis. '-- Santa Catarina

.,

o Novo MétOdo ZENITH de Tocar Discos'
A

'

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO •
.. '

Trocador de. Discos RÁPIDO.SIUNCIOSO

Um belo conjunto, à prova-de temperatura
e umidade. Proporcio,na excelente recep
ção de o�da,média e rá�io de onda curta
Internacional na extensao de 13 metros.'
O Novo Braço Sonoro "Copra" suprime ()
ruidodesagradavel de raspaduraou chiada;

, faz com que os discos se possam tocar cen
tos de vezes mais.

I

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

, ..... Fa6tlc"ltIw4III_ ...... IadÍiJJl_�
..."\. '

I
'--------,.y I
----..... 1

i

Troca 12 discos de dea
polegadas, ou 10 dÍlJCOl
de doze polegadas em
3U segundos cada um..

O Braço Sonore "eo.
bra" pode se deixar
eaír ou raspar nos dia
coa, ICm causar dano.

•

.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos .seus pertadores. de titulas já Integralísados ou sorteados

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

CASAS, para pronta entrega. - Pana maiores esclarecimentos dirigir-SE
30 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, '(Edificio
Amélia Neto).

FERIDAS.' REUMATISMO E
PLACãS S!FILITICAS'

Elixir de Nogueira
Medicaçéio auxilieI' no trotame!\to

da .ifUi..
.

o VALE DO ITAJAJ
Proéu.rem na Agê:acla

Progresso, .

LIVRAR:rA_ 43, LIVl'tARIA
ROSA

-,-.. -- _ __;,.. __.. _ .. �._-_ .. "._... _, ..._._._ .. _ ...•.._ ...-_._... ,_._-----_.-'-_._.. __._,--, ,-'-----

OOMPANfi'Ui\ ID
,

=- ACCIDENTES' DO
s e o e SOCIAl.'!

po�ro AUiGRE

RUA VOLúNTÃRlOS DA PÁTRIA N.O 68 • t.o ANDAR

CAIXA PGSTAL, 583 - TELEFONE 664(l • TELEGRAMAs.: uPROTECTO�A"

AgenCia Geral para 8tH. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22 - 80".

Caixa 'Postal, 69 - Tel. "Protectora" - F'LORIAN(}POLIS

Irmandade
Passos

do Senhor Jesús dos
e Hnspital de Caridade

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

,80 no pagamento das anuidad-es o 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. _ ' ... " •• ' .....

I Floríanópolis, 13 de abril de 1948.

! �ui; �. B., da Al"ill1[da,de - Secretárío.

Cabelos Bruneos ,

Sinal- de velhice
A Loção BriÍhante faz 9'01-

tar a côr Ratural primitillQ
(castanho; loura, doirada ou

net'ra) em .pouso tempeI. Nã,o
ii ·tintura. Néio mancha e não
euja. O .eu ueo é limpo,
focil a agrl'1dável.
A Loção Brilhante extingue

041 ca.pos. o prurido. a eebor
rhéa e tôdo. a. afecções pa
ra.itárias do cabalo, assim'
como combate a calvicie. re

vitáUz:ando as raize. capilo
rN. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nocional de Saúde'
Públi.oa.

/

,

O TESOURO
Da ínstrução está ao aíeanee

de todos. Dá esse tesouro áo teU
amigo analfabeto, levando-o a um
0UfS.O de alfabetizacão no Grupo
Esoolar' São José, na Bseola Ind�la..
tríal ás F'loeíanópolís ou na CaI/e...
dral MetrO,IJou,tanª.!

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 r BSTADO Sébado, r-Ó,' �it�IiO d. ".48

to E 2 DE MAIO DE 1948 - GRANDE FESTIVAL PRó BOLSA DE ESTUDO PROMOVIDO PELA ASSOCIASSÃO DAS DAMAS ROTARIANAS
'DE FLORIANóPOLIS, NOS -SALõES DO 'CLUBE '121>E AGÔSTO. PARTICIPARÃO POR ESPECIAL DEFERtNCIA, D* "ORQUESTRA'-SIN'FôNICA -DE
FWRIANóPOLIS" E DE CONSAGRADOS ARTISTAS UCRANIANQS SOPRANO E TENôR. DANÇAS AO COMPASSO DA ORQUESTRA DO CLUBE 12
DE AGÔSTO. PRENDAS _ PRÊMIOS - SURPRESAS _. TôMBOLAS. SORTlDíSSIMO "BUFFET" COM SERVIÇO A CARGO DE GENTiS SENHORITAS

.

DO NOSSO "GRAND MONDE", MESAS A RESERVAR NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DE AGôSTO A PARTIR DE 26 DO CORRENTE,

Direção de PEDRO PAUW MACIIADQ

Paula Ramos - Tatú, Chinês e

Katcipis ; Nenem, Chocolate e

Ivan; Lázaro, Benteví, Nicácio,
Fornerollt . e Mandico.

A en

públi-

Comemorando o «Dia do- Trabalho» defrontar-se-ão
:::':::::::.:::::::- :::: hoje Avaí e Paula Ramos
Grande espectativa ea torno do embate.- Haverá preliminar. -Entrada franca.
o jogo que hoje se realizará no monstrar as suas qualidades téc- ,.; rrota frente a clubes locais. Po- Avaí - Adolfinho, Fatéco e Iva-

campo da F. C. D., entre as poten- nicas. rém, enfreníando clubes de fór:1, ní; Bibinho, Bréulio e Boas; Felí
tes esquadras do Avaí 'e do Paula O "team" avaiano apresentou-se o Paula Ramos tem sido mal su- pinho (Hélinho) , Nízeta, Gil (Pó
Ramos, em comemoração ao

.

Dia admiràvelmente no último dorriín- cedido. No pré lia que hoje se tra- voas), Niltinho é Saul.
do Trabalhador Brasileiro, está. go, embora sofress"e um revés vará no .estádío da rua Bocaiuva,
sendo esperado com enorme entu- apertado diante do pelotão. do Fi- procurará o "onze" da "estrêla 80-

�iasmo pelos aficionados do espor- gueirense, estando em perfeita litáría" recuperar o seu prest.ígín
·te. bretão- forma para fazer frente ao clube perante o público cítadínc. Nos
Reunidas duas roas equipes em que lhe quebrou a invencibilidade circulas ligados aos dois clubes,

perfeita igualdade de forças, espe- por ocasião da disputa do carn- nota-se optimismo em torno da O jogo será iniciado ás
ra-se' Uma disputa bem movjmen- peonato de 47. pugna desta tarde .. Quem vencerá? horas. Haverá preliminar.
tada e cheia de atrativos, onde os Há muitos meses que o esqua- Salvo modídlcações, as duas trada será franqueada ao

'Vinte e dois coteiadores irão de- drão paulaino não conhece uma equipes jogarão assim í'orrnadas : co.

(Technicolor)
COM: Jeane Crain - Glen Lan

gan - Linn Bari
2 horas de doçura e poesia... 2

lioras de ternura e encantamento,
Toda a cidade vai se encher de
amores por MARGIE, a garota que
simboliza toda a mocidade do mun

do

Preços: Cr$ 6,00 3,60 3,00 ás 6.3&
horas Cr$ 6,00 único .

Censura livre. Creanças maiores
de 5 anos poderão entrar nas ses

sões de 2 e 4,30 horas
No programa 1° O Esporte em

Marcha - Nacional Imperial Fil
mes - 2° Fax Airplan News 30 x.

3C - Jornal
IMPERIAL hoje ás 4,30 e 7,30 hs;
Um "far-west" eletrizante', reple-

............... te de lutas e torcidas
RISFRIADOS

DA5�"
ACIDENTE AFORTUNADO

. CriaIlCGS-' ��=:'. ._. -'

-_·�OO�'ntin���ã�oâ�rsgfg:�::s��h:;:
-.a. riado:

·naLa' ..,se melhoç sem .

doses internas, E 56 friccionar O GRANDE GUERREIRO
peito, garganta, e costas com ' COM: George Brent _ Frankíe

VICU "ApoRua Darro - Rin-Tin-Tin.
� R 1'" 2/3° Episódios

IChegaram, ontem, ás 11 ho['as.a esta Capital, os jove'lls "raidmen" 30 Mais dois sensacionais episódiosargentinos Ambrósio Rosokoff e Pedro ,M'uiíoz, que realizam um râid
em bici'cleta, da Patagônia (Repú'blica Argentina) ao Alaska (Est:Jdo� HELIACO VAI -CORRER ào movimentadissimo seriado:

Unidos). .

.

x x x I O SEGREDO DA ILHA DO
•

.

, São Paulo, 20 (A. N.) _ O cava- TESOURO'
T�ndo partiçl'O a 24 de janeiro do corr,ente qna., ae Comodoro Ri- lo Heliaco deverá cor1'6r no gran-' Robert Baley (O Homem das

va:dav�a, p.ercor�era.m vas.ta extensão do, terrLtório a rg·eríti no. a Repú- de prêmio Sã? Paulo apesar dos ru- Punhos de Aço) _ 9/10 Episódiosbhca do UruguaI, vm.do através do Rio Grande do Sul, até esta Capital. mores que. cIrclllar�m acerüa de, ° ' "

sua ausenCla dessa Importante pro-! 4 Flllal do melhor senado de
Pretendem prosseguir, da1qui sua viagem domingo, para o nor{e va' do turfe. O "crack" do "studio'" �venturas

do BaLado, atraves'Sando o PaI'aná, São Paulo at'é a ,Capital da Repú- lrineu de Paula Machado aprontou- A VOLTA DO ZORRO'blica, de onde retornarão a São Paulo segui�do para Mala Grosso e" se .esta �an�ã na pisf� de areia d:;t I COM: .Tohn Carrol _ Duncan Re-entrando no Paraguai.' "CIdade-.]ardlln". O Cavalo esta I
• °
".

.

sendo submetido a constantes mas- I�aldo 11/12 EplsodlOS
Mufíoz ,estiv,er,à.m ontem em vi- sagens nas juntas para ficar mais i No programa: O' 'Esporte em

desejos de entrar em contacto resistente e poder enfrentar a gra- Marcha _ Nacional Imperial Fil-
r�1a sê�a, sem perif?o de .mancar. He- Preço: Cr$ 300 único

.

deixamos ·iI.aco e o grande layonto da prova.
" '

.

máxima do turfe bandeirante. I Ce.nsura ate 10 anos .

}.;X.t.:Uli.:::H0NAtl.Á HUJE A JOIN

VILLE O FIGUEIRENSE
O Figueirense, que tão bôa í'í

gura fei frente ao esquadrão
avaãano, sobrepujando-o pelo es

core de 2 a 1, está preparado para
'Segulir hoje a Joinville, onde me

dirá rorças com o Caxias, em pele
ja 'melhor' de três. Na primeirú
contenda realizada nesta capital,
as pupilos treínadõs pelo técnico

.Paraná, conseguiram levar de ven

cida seu leal adversário, embora
não tivessem ímpreslonado. Com

suas 'novas aquisições, entre os

quais Mínela, ex-integrante do Pau

la ramos, que na peleja frente ao

Avaí foi maior figura do grama
do, demonstrando ser ainda um

elemento d-; real valor., Temos,
também, a destacar Gastão, que mi
litava no Renner Pôrto Alegregren
se. Preciso em suas jogadas, com

perfeito controle da pelota, Falta
lhe apenas preparo físico. Com
.Jair no centro da linha média, ten
do ao lado- o incrivel Minela, for
mará uma bar-eira intransponível
Isaías, como guarda-vala, vem se (
impondo á admiração do público,
com suas defesas espetaculares.
::Mül'ací e Marcos formam barreira
bastante sólida. Falta em Marcos

:mais calm� e precisão nas jogadas,
deixando de lado- 'Ü jogo violento

que costuma empregar. O ponto
fraco da equipé 'a linha diantera,
onde .apenas aparecem Augusto e

Nicolau. Os demais não estão na

altura de figurar num, primeiro
quadr-o, Com novos valores, o Fi
gueirense está em severos treina-

mentos, esperando valer a sua

classe em- gramados de Joinville.
A dj,retoria do "esquadrão de aço"
.tem sddo bastante gentil para com

a Assüowção dos Cronistas Espor
'Uvas, dando exata compreensão
do valor da imprensa no setor es

i[lor,tivo. Em ofíciü qU'e dirigiu á

.A!CESC, o Figueirense solicitou a

designação de um cronista espor
itivo para acompanhar a d,elegação

, que viajará hoje pela manhã em

ô0b<us especial com destino a

.Joinville, onde o público esportivo
joinvilense verá o sensacional des
fecho da luta entre figueirenses e

caixienses. Aribaldo Póvoas

PO·LYPHEN·OL
o Desinfetante da atualidade
Terror dos microbios, acha-se

à venda ne�t! praça
!Pedidos 8 J. MARTINS &
SILVA. Rua João Pinto, 16

Caixa Postal n. 332

•

DOIS ciclistas argentinos· em
.. visita a nossa Capital

,

Um «raíd» de bícícleta da Pata
gônia ao Alasca,

Os :srs. Abrósio Hüsolwff e Pedro
sita à nossa r·edaçãci ,e manirres,varam
com os oentros desportistas Io-cais.

Agradecendo a vísí-ta dos dislintos "raidmen", aOJJi ,lhes
.
os nossos votos de felicidad,es no arrojado' empreendimento' .

O "ES1'RELA DO ORIENTE REA

LIZAHÁ O SEU FESTIVAÍ.
FUTEBOLíSTICO ODEON hoje ás 10 horas ..da ma-

x x x
/ nhã - MATINADA INFANTIL, ofe-

Com um bem elaborado progra-' r ecida pelo Ministério do Traba

ma, festejará hoje o seu prímeiro lho aos filhos dos TRABALHADO
ano de vida o "Estrela do Oriente RES, em comemoração à data.

F. C."", um dos clubes mais simpá-I Jo�n�is- Shorts - Desenhos -

tícos da várzea flor-ianopoliíana. Cornédias ; etc.

O festival terá por lacaio campo' Entrada f_ra.nca. '.

da Vila Operária do Saco dos Li- Censura livre.

mões estando assim organizado:
, . " .....................••

.

10 .jogo _ 9 horas _ América x
ODEON hoje ás 2, 4,30, 6,30 e 8,4&-

horas
Fluminense - Taça "Comandante. .

Luiz Felipe Filguera Souto".
.

da�e11lme que vai encantar toda i-

.29-'jogo-= 9�-4{l··hef'as -·Barri.g.a-- '1\ "hlstória encantadora dos devan-
.

Ver-de x Independente - 'faça cios de uma mocinha linda, simples
"Marinheiro João Emilio ". esonhadora, que passa radiosa pela

30 jogo _ 1020 horas Ban- tela, el_lvolta numa onda. de cô��s
..', maravilhosas e de melodias enf'eítí-

deirante x Jose Mendes - 'raça çantes, deixando em todos -nós, uma
"Alfaiataria Silva". ponta de saudade pelos 'dias que

'4° jogo - 11 'horas - Cruz e passaram e não mais hão de voltar
Sousa x Cararnurú ..l,- Taça "Cine MARGIE
Ritz".
5° jogo - 14 horas - Floria

nópolis x União --- Taça "Irajá
Gomide.

{iO jogo - 14,40 horas - Gua
raní x Esperança - Bronze "Ivo

Reís Montenegro",
7° jogo - 15,20 horas - Jaba

quara x Guaraní - Taça "João
Batista Pereira".
8° jogo - 16 horas - Hiver

Plate x Figueira - Bronze "Rádio

Guarujá".
9� jogo - 16,40 horas - Nacio

nal x Unidos do Lira - Taça "Ru-
bens Lange ".

.

Ao vencedor da venda de tom

palas: "Taça "Associação At.�tica
Barriga Verde".

15,30

CINtMIlS
RITZ hoje ás 2, 4,30 7 e. 8,45 hs,
Louis Hayward - Joan Benette

-' Alan Hale - Joseph Shildkraut
O MASCA'RA DE FERRO

Umà das mais notáveis e emocio
nantes novelas de Alexandre Du

mas,_transportada fielmente a téla,
agora falada em português ...
Segredo, ., Aventuras. . . Intri-

gas, " M1dade emoção,., um en
redo que não morre

Censura até 10 anos

No programa: Cinelandia Jor,nal
-- Nacional

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
.... " .. " ""."."."" 1"····-
ROXY hoje ás 4,30 e 7,30 horas
1° .Jornal da téla - Nacional -

2° Cantiflas o inimitável comico. Su
zana Guizar - Pedro A:rmendari ,

NEM SANGUE NEM AREIA
Uma formidável e gosada comé

dia .. ;

3° Continuação do seriado:
CHICK CARTER, DETETIVE

- 4° Jinx Falbenburg _ Forrestee
Tucker

UMA EM UM MILHÃO
Uma alegre comédia romantica

musical. �.

Censura até 10 anos.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 ás 7,30
horas Cr$ 4,00 único

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.(;adaSfro Soci�1 do (o E�ado») A �elez� é
"MmlOS .. B.OUOII diatiatoa laltoreIt. - lI'l'MleUr • obrlgaçao

StJ!IIIOll ....0 •� 6- �
,

II� A mulher tem obrigação de ser

.-Il.ra-te __ '0 .ONG lIII8ft Cdiuln bonita. Hoje em dia só é feio quem

•...,. • o ••• II. f:" •• � •••••• ,e _. •.• ••••••••••••••••••••••••
quer. Essa é a verdade. Os cremes

.

protetores para a pele se aperfei-
IIIISO ,_ ••••••• o •• •• .... QWI • '.. ••••••••••• II. IIIY!IL •••••••••••• ,.' çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa-
.... . "' ., _ � �

I
ce "Brilhante" ultra concentrado

t...... _(a) _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _
•••••• _•• � �•••.•••:.J.I q?e se ca,racterl."za por sua aç.ão ra,

. ploa para embranquecer, afinar e

��........... .. �.. ..0.........•. � ..••...•••••••••••••••••• ;.•••••••eu refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, oh-
�.. tio PaI. :(mIe) _. � � ••••••••••••••• _4

serve como a sua cutis ganha um

l C> _ •• 0.'•••••••••• ar 'de naturalidade, encantador á

Uma ótima propriedade
contendo 2 casas, 41arage, po
.,mar e pas to.

para quem possue de Cr$ 10;000,00 até Cr$ 100.000,00 renda Tratar em Rancho Queima-
certa. de 10·/. ao ano com recebimento de iuros mensais. do na Fermecie Pilar ou em

.

Tnlorsneções nesta redação: Cembirele com Raul Se11.

tp ••••••••••••• _
••••••••••••••••••••_ •••••� •••••••.•••••••••••••••••••••

qr�CMo ".aotJ.eIa _.
_atoe • cMItru. II _ ......

I Garage Delambert
Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

A V 1 s O
Dr. Augusto.de Paula
Diretôr do Hospital de

Caridade
Consultas às 1 i horas e das
3 às 5. Rua Yieconâe Ouro

Preto, 2
Continua 'operando no

Hospital
I

Por motivo de doença não
atende chsuxiedoe.,

CLíNICA MÊDICA E CIRúRGICA
DO /

DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Consultório e residência:

Praça Pereira e .Ohveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
- Fone 841

FLOlÚANóPOLIS

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários 'anos do
Serviço CirúJ;gico do Prof, Alípio

Corrêia Neto
Círurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele,· hidro
cele, varizes e hernas,

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

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

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 7M

-----

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Pstcopa tas do Distrito

Federal
Ex-interno .... de Hospital Psiquiá
trico e MaIlicõmio Judiciário

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

Nl!:RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.'
'

Das 15 às 18 horas
Telefone:

.

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade .

CI,INICA MÉDICA - DISTUR
BIOS .DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe-·

cialrnente do coração
DGenças da tiroide e demais glândulas

internas
Nll;UROTERAPIA - ELECTRQ.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 às

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

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

Fone. 702
Residência: Avenida Trompowski, 62.

Fone 760

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4005 .

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

22. - Telefone: 1.620

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

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

Dr. Mário WendhalReu
C1lnica médica de adultos e criança.

Consultório - 'I'rajano, 29
Telef. M. 769

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

Telei. 812

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

Dr. M. S. 'Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto Do '1
- Sobrado' - Telefone 1.4§.1

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

Telefone M. 834

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
" Reforma chopeo-

Profissional competente - Serviço rapido e garantido'

BOM NEGO-CIO-

Vig'óna1+
FORTIFICA E DÁ· SAÚ DE
<l.a)lU@taTI9a·�l.VI� & Fl!ijTAS - s. Pauia

"

."".h.

Crédito Mútuo Predial

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 a 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.
Ê um produto dos Laboratórtos

Alvim & Freitas, S.IA.

Nervos- Debili
tados

e

Provocam
a Heurasthenia

.

, ,NAO DEIXE QUE o EX-

�I("
-

CESSO DE TRABAL_HO

'fi'
DEBILITE o SEU OR

. .::...._ GANISMO, PORQUEO
. "ii) CANSAÇC PHYSICO.

I, '

E INJEUECTUAL o
• r •. LE�ARA', FATALMEN.

TE, A' NEURASTHENIA

Os primeiros symptorrias da
. neurasthenia são geralmente a

insornnia, pesadelos" irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

,vosismo. Ao sentir -quaesquer
destas manifestações .•.previn�,,_
se contra às 'suas"consequeri...."
cias. Trate-se immediatarnen
te, com um remedíodeeffeito

.

positivo e immediató. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o· remedio indicado para
.qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as rorçás
perdidas e a energia da juven
tude ás .pessôas exhauridas.

.(Dâr muito, com 'O' pouco de muitos)
Proprtetãríos : J. MOREIRA & GlA.
Rua Visconde de Ouro Preto, 13 - Oaixa Postal. 5 - Tei. 1324

Endereço 'I'el, CREIDMUTUO' - Flcrtanópolis - Santa Ca-

tarina.
..

---,

PANAIR DO BRASIL S./A.
Novo horário

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

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

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

5a. FEIRA
Panair - Norte: a,50.
Panair - Sul: 8,30, r

aa. FEIRA
Pana:ir - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

.
Q.OMINGO

Panafr � Norte: 9,40.
Panair - Sul:' 12,47.
................................

VENDE-SE

Resultado do' 120 sorteio ",PiLA:ND B" realizado dia 28 de Abril

de 1948.
CADERNETA N. 17.,228

PR.EMIO ,MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DE CR$ 5,000,00.
APROXIMAÇõES SUPEltl:ORES A;PROXLMAÇõES LNFERIOllES-

Em mercadorias no valor de Em mercadorias. mo valor de

Cr$ 650,00 cada uma Cr$ 2'50,00 roda uma

Caderneta 11. 17.229 Cader:neta u. 17.227

Caderneta n, 35·049 Caderneta II. 35.047

Caderneta n. 26.567 Caderneta n. 26!.í65

'Caderneta. ;no 11.359 Caderneta n. 11.357
Caderneta n. 36.050 Caderneta n� 36·048

O resultado é dos cinco, primeiros prêmios da LOTERIA FiEDE.

BAL,' da última extração realizada no dia 28 de Abril de 1948.
AVISO: O próximo sorteio do mês de Malo, realizar-se-á no dia:

2 de ·Junho.

Floríanópolis, 29 de ArbrH de 1,948.
'VISTO: Dante C. Neiva --' Inspetor auxiliar dos 'Clubes de Sorteio;
Proprietártos : P. P. J. ,MOREIRA & elA.

CREDIT.o MUTUO PREiDIA[.
Domingos Fernandes de Aquino - Superintendente Geral.

N.o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, bemorrogios
e suas consequências.
N.c -2: Falto de regras, regras
atrazodos suspensos, deminuidas
e suas consequências.

VAUMART

Inspetoria - de Veículos

L � ���dg·������"b���}."���� Jfa��
tação não são obrigatórios por íntermédio de Auto-Escola, no enta,n
to, serão exigidos para instruendos 'Os seguíntes :

a) estar ao lado de motocísta habilitado;
h) ser maior de 1&i1>,anos;
c) possuir carteira (te ídentídade;
d) ter .lícença ,e zona limitada, para o aprendizado, mediante

declaração da autoridade de 'I'rãnsito; ,

C
e) mão conduzír- no veículo, outras 'pessóas, a não ser o instrutor.
Inspetoria de Veículos e Trânsito Público, em Florianópolis, 27,.

de abril de 1948· . .

(Ass.) Nuno da Gama Lobo d'Eça - Inspetor Geral.

I �.I)_A \CA"I-rAZ. .. riII Fabrlcant. e distribuidores da. afam.ada. 'con';;
•• .

'11'11 f8Cgõ_. -DISTINTA- e RIVET; Poftuel'um gl'an�
d••ol'tlm_nto d_ oasemirCl'� 1'1.oado.: bl'Jn.

J
bon. e bal'ato., algodõe.,'morin. - aylamento.

- '

pOi'Q alfaiat•• iI que "'I'eceba dil'_tamente' da.
melhol'o. (dbl'lcQ.� A Ccua ·A CAPITAL- Dho.me a ateDQ40 do. Snr.� Ccmal'clalllt.. do_ lntel'iol' na ••ntl�o d_ Ih. {aurem 'UDO

vl.ita ant•• d.e .'atuarem "ue. aompl'iUI: MATRIZ am Flarian6polhi; - FILIAIS em Blura.nau e Lai.,.•
.............................................. I a. � mEaaam ..
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AO SEU OPERARIADO LIVRE E ALTIVO, DEVE O BRASIL CONSIDERÁVEL SOMA DE SUA GRANDEZA ECONÔMICA.-_
HONESTO E TRABALHADOR, DILIGENTE E EDUCADOí O OPERÁRIO NACIONAL CONHECE O SEU PAPEL NA SALVA.."

GUARDA DOS PRINCíPIOS CRIST�OS EM QUE SE PLASMOU� ATRAVÉS DE<MAIS DE QUATRO SÉCULOS, A ALMA_
BRASILEIRA. NA FRENTE INTERNA, LUTOU PELA DEFESA' DA DEMOCRACIA CONTRA O TOTALITARISMO E À. SUA.

,VIGILÂNCIA E NOBREZA D'ALMA CONFIA A NAÇÃO BRASILEIRA OS DESTINOS DE UMA GRANDE PÁTRIA! SALVE,'.
OPERÁRIO DO BRASIL!

UflClna Celeste)

Hollywood, 30 (D. P.) - 'O pâpel
de Tarzan vai ter novo titular.
Johnny Weismuller será substituido
por Lex Barker, um verdadeiro gi
gante com mais de dois metros de
altura. Weismuller, entretalÍto, Côh
tinuará no cinema, pois ainda não
se sente cansado. Na semana pas
sada, para desvirtuar os boatos de
que estaria "caduco", o populai'
"a$tro quase igualou seu próprio
recorde de nado livre em cem jar
das, estabelecido em 1927, ficando
apenas três quintos abaixo do seu

tempo de então.

.

O 8UDleuto de venci- O sr. Wa�demar Ferreira está lazendoli
mentos do IODelo- 10 jogo do sr, Ne�êu Ramos
nalismõ No encel'ramento do congresso São Paulo precisa redimir-se, f'a-.

Rio, 30 (Via Aérea) __ De acõr- de prefeitos e vereadores udenis- zer por ter um govêrno honesto e

do com o que foi divulgado, ontem, tas, há pouco reunido em São digno dos pauldstas, (M'Ui-lo bem!

lo DASP, após os estudos que, por Paulo, o prof. Waldemar Ferrei- P'alma.s!)· Muito temos descido."

determinação dopresidente J,a Re- ra, ilus-tre procer da U. D. N. sau-'I Miu>ilissimo mais precisamos su-

pública, realizou sôbre a, questão dou os congressistas de outros ]bw;. @l país 'Dão pode mais conti.

do aumento dos vencimentos do parLidos - muitos do P. S. D. - .nlT-<1l1" assistindo nem se delícíando

funcionalismo, elaborou a seguinte em caloroso discurso- Mm! o' que é chamado desde 1930'

tabela, que deverá acompanhar a Dessa .oração destacamos o-s se- - ":&. caso de São Paulo".

A data de hoje recorda-nos que :
mensagem presidencial à Câmara guintés tópicos: Verdacte:i'raimente, o caso de São,

- em 1,500, Pêro Vaz de Caminha escreveu ao rei D. Manuel,
dos Deputados.

'

Eeís por-que dir'njo, em nome do, .Paulo' é; um caso nacional. Porém".
narrando o descobcirnento da Ilha de Vera Cruz, depois chamada

Diretório Estadual da UNião De-I,parai qUlf:..este caso de São Paulo.
Ter-ra da Santa Cruz (1501) e -Brasil (1503); Letra A, ,Cr$ 500,00; B, -Cr$ .... ,

- em 1625, a Bahia, liberta dos holandeses, é ocupada pelo C C e 1 000 D"" '" moerática Nacional, uma saúda- -desapareça, das cogdtações poli--
,

't d D
750,00; , r",'. ,00'; ,vr.;,

exerci o ue . Fradique de Toledo; 1950 E C '" 1 500 F Cr'" ção cordial e afetiva aos represeu- Licas, mais do que indispensável.;
- em 1632, o Coronel holandês Waerdenburch, guiado pelo traí- '� ,00; <, r<jp . ,00;., 'iP

dor Domingos Calahar, saqueá Iguaraçú;' 1.750,00; G, Cr$ 2.250,00; H, Cr$ tantes dos outros partidos poli.ti- . essencial, é �ue se rei�st�le em S ..

- em 1'8'29, em Maccjana, Geará, nasceu José Martiniano de 2.750,00; r, c-s 3.250,00, J, Cr$ "'1
COS que aqui acoreram e que, ,P,�u�<o o .regIme �a dignidade ad-·

Alencar, romancista notável, ,autor de muitas obras, destacando-se 3.750,00; K, Cr$ 4.750,00; L, Cr$ .. dan�o-nos _de cerl? m?do . um,a mm�stratIva'A (M�lto bem.! Pal-,
,.Guar-any "; faleceu em 12 de Dezembro de 1877, no Rio- de Janeiro; 5.-150,00,' M, Cr$ 6.750,00; N. Cr$ mamfestaçao de simpatia e apre- mas.�. Po� ele VImos pleiteando,

- em 1833, foi creado o município de São José,' f' L "I f d 'I
1'050 R' 7.750,00,' O, ,Cr'" 8.750.0'0,' P, ".,::;:

.. 1' ço, a si se digni Ic.aram., .c.on l�.:- ·po.r e e VImos s.o ren 0-, por e
..

e"
- em <> ,no' io de Janeiro, faleceu o estadista Bernardo Pe- 'iP, w: 'Y '

_

reira de Vasconcelos;
,-

,10.000,00; Q_ ,Cr$ 12,200,00; R, Cr$ buindo para a maior sígnificação VImos �erdadelramente angustIa-"

_ em 1'S&5, em Buenos Aires, foi assinado o tratado' de aliança 12.500,00; S, Cr$ 13.750,00; T. Cr$ I desta assembléia realizada em de- dos, sentindo na nossa carne, no'

entre o Brasil Araentína e Uruguai contra o ditador do ParaguaI; 15.000,00; U, Cr$ 16,250,00; V Cr$
1 Iesa do Estado de São pa�lo. nosso sang:le,. no nosso espir ito.,

- em 1868, n� Rio, como consequência de f'erimentos e moléstias
17.500,00; X, Crt 18.750,00.' Realmente, srs. congresslI-stas, é na nossa dígnídade, no nosso brio'

contraídas na campanha d:/ Parag:uai,. faleoeu,. o _bravo 'f'e- .
. . .

di I que nós as chacotas com que nos c bre
nente-Coronel de Inf'an tar+a.: Fran.iisco Maria dos Guirnm'âcs, nascido Os vencimentos dos magistrados e preciso, e rmprescm rve " ,,;. o m,

em 12 de Março de 1826; ministros de Estado oscilarão en- os paulistas, que Lemos anelado de todos os lados.

- em 1876 Hajaí foi elevada a categoria de oidade ; tre Cr$ 20.000,00 e Cr$ 34;000,00. até agora desertados c diVi?id_o'l,
- em 188'9 nasceu nesta capItal, Cândido Caldas, hoje General .

, Quanto aos mil-tares, dever-ão: ,e a despeito< das nossas convrcçoes
do Exército comandando a 7a Região Militar;

_ em '1,935, eleito, toma posse do Govêrno deste Estado, o Dr. ter aumentado seus vencimentos politicas e dos nossos programas

Nerêu de Oliveira Ramos;
�

na base, proposta pelo substitutivo parfidários, nos unamos e nos en-
. -

Vil O
,.

,

E t d I (Elétro Técnica Mecanográfica)'
- em 1942, foi inaugurada, no Saco do Llmoes, a I a p,erar'a; Enl'Clides Figueiredo. tendamos em d,efesa do s a o l e

- em 1942, ,torpedeado por submarino do "eixo", afunda o na- São Paulo dentro ela Federação DE

vio "Pa-rnaiba", morrendo, 'sntre outros, o calarinense Antôn�o Matos

O sr
I ROBEHTO LAPAGESSE FILHO

E ADO' brasHeira (Muito bem, pa mas .

Arêa.s; «» Rua João Pinto, 'no 32 - Floria-_-
- em 1942, por ocasião das oomemol'aç'ões do< ",Dia do Trabalho".

.

prolongadas).
l' Presid€11<te Getúlio Va,rgas, discursando" desfraldou a bandeira de Por ser o dia de hoje, feriado con- Tal objeLivo, porém, só se al ..

'

nópolis - Santa 'Catarina

guerra do Brasil contra as forças malignas do ",eixo". sagrado aó Trabalho, o ".o ESTAD.o." cança ,seguindO os ensinamentos Consêrtos, Limpezas e Heconstru--

O dia de amanhã recorda-nos que: não circulará amanhã. B 'f" "A
- ções de Máquinas de escrever, cal-·

_ em 1500, partiu o navio comanelado l)Or André Gonc'alves, le- elo velho José onr amo: sa po-
- 1 d cular, somar, Contabilidade, Regis--

vando para Lisbôa a notícia do encontro- das terras bra.sileiras; T.oD.oS .oS D.oMINGOS ôNIBUS litica é .filha da morc1 e' � ra�
- em 1817, no Engenho Utinga, Pernambu'cO, travou-s,e um com- PARA AS C.oLôNIAS zão". (Palmas). Nã,) pJde hàver tradoras, Balanças automáticas, ..

bate entr,e os monarquis�as (legalistas) do Capitão de milicias Bar- Aproveitem a conhecer e a pas- sã politi,ca onde imp,�n, a imora- Chuveiros Elétricos, Ferros de en-"

-raso e os republicanos de Francisco de Paula Caval,eanti de Albu- sal' um Domingo, alegre nas Colô-
,ralidade, adminis.t!'aLi;va. (.Palmas. gomar, Fogareiros, Esterilizadores e'

querque; . Dias de Santana, Sta. Tereza, São Aparelhos Elétricos em geral
_ em 1826, n. Pedro IV (iPedro I do É'rasil), abdica em sua fi- Pedro de Alcantara oU Angelina, Não pode haver colaboração eorn

lha D. Maria da Glória a corOa de Portugal; viajando em confortáveis ônibus em os govêrnos imorais. (IMuito bem! Serviços rápidos e garantidos -

- em 1854., o General Francisco.. Felix da Fons,eea Pereira Pinto, yiagem de. recreio. Palmas.). Neste capHulo toda a Preços Módicos

it fr,enle de 4..000 brasileiros, entra em Montev,idiéu; TODOS OS DOMINGOS 1 .

t i êThCia é po'Uca porque I Orçamentos sem compromis�so.J.
- ,em 1866, durante a guerra 09m o ditador do< Paraguai, trava- Partida de FlorianópoIií! _ 18 �

ln rans g 'I

_-se :� ,,'8fo���;��: 10°'3;:':.,;13,��:���;1��;1\i0, a B,i.ad� de Ihoçi.���g. a Flodanópolls - 18 el
� . .c

-::"F--::"-R';::'":"E"-'C=-H'ANDO
_.-

Voluntários do COl'ollQl PitllHlll'Q GÜir;w,.rª�§· I I "" )ii 130 horas - IilÍíf
.i O di a de 211 Fei l'a recorda-nos que:, �. •

" , InfQrJl_:�ções ê veiHias de passa-· .
.

.

,

_ -:-' em 1,500, s,egundo' alguns lh!�tCNador'es, foi ehéontrãdo () genS na Agência Brasil á rua 7 de Eu andava quieto. Só falaVâ Quando me obl'lgavam. Que-
_

Brà.S1J;
... _ ..

Setembro, nesta Capital e na Casa ria, com isso, que me não- acusassem de .provocador. O char··
.

.

- �m 1'81-�, fOl organIzado nesta entao Provmc1a, um Corpo de Comercial, de Andre Maykot, no latão, entrManio",entendeu de fazer fosqumha. Macac? .quan�<:
ArtIlharIa de Ll'I1ha;

.

Estreito. se coça qner chumbo. A temporada de caça, desde hOJe, es a

- em 1823, foi aberta com solelllelade, no, Rio, a Assembléia Reserva desde já .a sua passagem. a]}er-Ul. Lá vai bucha, po�s... _

.Con�ti.tuinte, sendo o prime-iro parlamento genuinaJffisnbe, brasillCiro. De começo atira-me um. cargo que nao exerço. Dentr?, do
Pres'dm-a a Imperador D. Pedro I; Quarto "ongrlAssB direito de compensação far,eI o- mesmo com o charllata, hIStO-

-: �n;, 1824, na. c�dade de �ão Salvador (Bahia) fOi jurada a tJ V" riadm' dos colegas. _.'

Constittnçao do, Imp,erw do BrasIII;
d M I

',Fala de minha mágua, em nao ter SIdo eleIto. :Ê;le tam:
� em 1861, :foi ina�lgurado na barra sul de nosso porto o Faról e a ária bém não o foi! Alude à "meia dúzia, se. tantos, de votos"

·30s Naufragados;
_ .

que eu r,ecebi. Contemos: na chapa ude,rusta .n;eu q_gr€ssnr
- em 1863, ,nesta entao Dest,erro, nasceu o poéta João, da Cruz e Rio, 30 (Vi'a Aérea) - Seg'ue recebeu 68.000 votos, dos quais 2.000 p�',efer,enclms; ,na c�a:pa

Souza, que faleceu a 19 de 'Março de 1'898; ho-je _para os Estados UnIdo3 o dr. pessedisLa recebí 86.000 vo,tos, dos quaIS 1.600 prei,eren_ClaIs •

. :- em 1883, foi instalado em nossa capital o L1ceu de A,rtes e HeHor Praguer Fróis, diretor' ge- 'Se os meus mal chegam a meia e1úzia, a quanto chegarao os

üfwJOs; , dêle?
- em 1900, no Rio. d,: Janeiro, ,foi ,erigida a estátua .do descobri-

raJ do Departamento Nacional de
Quando das secções renovadas, a meu pe?ielü, e de mo-

dor de nossa terra, o Alml,ranL-e Pedro Alvares 'Cabral: Saúde, que vai prestdir em \Vas- do formal, não quis ,s,equer um vo,to. Ao preSIdente do P. S.

André Nilo Tàdasca hington a primeira reuniiio anual D. me dirig,i nesse sentido, alegando qu,e dn;s t�l"'llas anuladas:
---------------------------- do Conselho Execufivo da Repar- nenhuma estava em zona que me fora des;tnbmd?-. Quem, .ag,e

V. S. deseja oooperar ,na grande obra social de recuperação t'
-

S T' p' .assim está distanciado de máguas, amuos ou. vmdades, Ja_ 0-
./çao am arIa anamel' I cana.

.'me.u caluniador t,eve conduta diversa.
_ Bahd.o na votaçao, "

dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofere"a seus ser.vi"os, d,el'- S s t ., 'd
- b t" " . .' amara paroe, cm scgm' a, agastou-se, herrou, ,gritou. E, às

_

renovaçoes, sam a com a ,er

xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catari- no 40 Congeesso Internacional rie os companheir.os, fumndo votaço:es. Fez-se suplell'�,e à. custa

nense, em poder desta; redação. Medicina Tropíeal e :'IIaiári<J., a do sacrificio do dr. Ricarte FreItas, que era mats m.oço e

.

':l I t d .com o qual empatou. .reunIr-se na mesma Jlf::l/ e, en o
Da .co,n,eção com que me conduz!, tenho,. de meu el1efel

sido designado, por deGrcl.o l'eeen-
que me conhece, o sr. Nerêu Ramos, (tambem ex-chefe �o

te do, gov&no para chefiar a de- sr. Cabra,l e que também o conhece) - o aplauso e o eloglO�

legação brasiJ.eira, aquêlg impol'- . Qual será o< jnÍzo dêsse líder, a �espeito do sr. Cabral?

tante certame. Ant,es de l'egressar Entre ou-lras, afirmou o escr,Iha de ante-onte.m, que sou

mestre em deturpar, conceitos seus. Prove!
ao Brasi,l, o dr. Heitol' Frôis Tal'a Quando os' citei, dei-lhes s,empre a fo�te, uma .a uma.

Rio, 30 (Via Aerea). - O presi- uma 'visita, em companhia 'd!e 'o'l!l- A trancinha com os ver€adol'es. é mUlto cabralma para

d;nte D�tra. deveTá pronunciar a tl'OS congressistas, aos s'ocv:iços 'de: mer,ecer atenção. Da Câmara, até hoJ�, assistí a uma úni,:a.
1 d� .maIO" as 21 horas! no Teatro j)l'of,iJa:ltia da malã:ria UI) V:'l1.e d'(\)

I sessão. O noticiár,io das Úl.timas reumoes, ,sa'bem-<no os �r?-
MUnICIpal, Importante dIscurso de- ,

I prios m'olnistas do Diário, foi re,sumido em virtude da matena

finindo aposição do Brasil em' face I
T-enessee. nelas debatida: t) regimenlú interno. ..

do comunismo e concitando os tra- AJ1.NOL.UU t:\UAJll!Z CUNJ1'U ,Carecia de importânoia a repo-rLag',em sôbre a aprova-
balhaçlores á 'união contra a infil- Clinica Odontolo.lria ção seguida dos respectivos af'Ugqs. .

traçãt> comunista e à manutenção NOTURNA 'E por boje basta. E-sclarecereI, entr,eta.nto, e mnda, um

ào clima de paz 'social. Das 18 ãs 22 h<lrQs, oom hora' 'ponto, de vez que tudo isto veio a propósito de o Diário �i,r-
PASTA DENTAL marcada. a cargo de abalizado pro- mar que tentara eu intrigar os GabTais da bancada uden1sta.

firssrôll'àil' Onde o ohjeto da ,intriga? O sr. J. José era o líder. Tudo
. ROBINSON Rue ArciTJrest.e Paiva 17 qtían'to regis'tramDs, à epoca, :v1sava evitar que

..ê� fôsse goI
}1eado pelo m-au c01ega· As atItudes 'que es'te dIanamente to
mava na Assembléia eram por demais ,evidentes, no, conteúdo
e na di1r,eCã'o·

Se auxiliar o adversario a evitar uma decisão errada,
cujos refl,exos seriam pernioioso:s para o Estado - é intrigar,

. 'então, confesso, eu intriguei € in'trilga-r,ei. A 'orise, todavia,
-pa:ssou. A pre,tens-ão' foi recolhida e o suplente do sr. Dalcanale

deve -a esúrs hOr-:118, estar satisfeito. É que o sr. J. José esper
·.tame�te l,he deu uma oportunid:ade de assumir a liderança e

- o que é mais - d,e senuar-s-e em sua cadeira. Tão logo o

sub�líder Bulcão viajou, o sr. J. José inventou uma ausência.
-E com isso- llquidotl o seu inconfidente colega! ü gesto de mu

(lar (le cadeira, psicologicamente ana1lisado, vale por uma con

ÍÍ'ss"ão! O sr. J. Jose ,quando a{irau o verde foi impiedoso, por-
que Já dtey,ia. saber .que éte pegava ...

.lorlaftODOII.! 1 de MaiO de 1948

loje, amanhã e depOis DO passadO

Tarzao é «outro» o Presidente
falará

GUILHERME TAL

.'
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