
Na Assembléia legislati�
r

t
hi!lersário da Polícia �lmt8r. _.:.O diS�� �
�l�"�o !!!!�d��:'�'i!�t��;à :ciO��::�,SE'?�O� �
como as anteriores, pelo deputado II - Que se telegrafe, igual�lt.<";:;;;',
José Boabaid. Do expediente" cons- te, aos Srs. Presidentes dos Institu...

tava, entre outras peças, um ofício tos dos Bancários; dos Marítimos e

llA..J(OS do sr. Ministro da Fazenda, em res- dos Empregados em Transportes e'

posta a um apêlo que lhe foi dirigi- Cargas, solicitando a instalação dos

do pela Assembléia, Nesse ofício, o competentes Serviços Imobiliários

sr, Ministro comunica que não pode em Santa Catarina" .

infelizmente atender ao pedido de
doPassando-se à ordem dia"

criação de uma alfândega em Itaiaí
usou da palavra o deputado Nunes

por estar o Presidente da Hepúhli-

H
lia , l1t

I I
. �a cu "a-o em qL1C a Câma Varela, líder da bancada pessedista,

.

tá
. ,,�� ." .,

-

ca empenhado em evitar aumento

.S '!Ia ma conta a
..

ra Municipal, ante-ontem, que, pronunciando um dos seus

I If. .'..
.

sob a presidência do sr. J, Batista de despesa e por já haver, no Es-
mais belos e oportunos discursos;

Ú "Diár-io" quis defender, em sua' edição de ante-ontem, o Pro- II�!ereil'L�" reinsLalo� . ..?s dSCUS traha- tado de Santa Catarina, duas alfân-
Re,ferindo-se, na sessão de ontem, àll

T ·t' I J -"1 '. t
- . ,

lOS, 1\ eram 'oca�InO e ocupar adegas
reuo l e omvi e, CUJOS a os estão evidenciando uma renitente odío- tribuna 08 vereadores SI'S. Osvaldo' S grande oração do Sr. General Eu-

:sidade' política e, por-isso, visando o desprestigio de elementos de de Passos Machado, Geremo Silva B
O sr. Lopes Vieira, do P. . D.,

r-ico Gaspar Dutra, dígníssimo Pre«

-ôesLaqtfe do P. 8. D. joinvilense. Nada, porém, aduzíu no sentido de João B, Bonnassis. Esses orado- foi o primeiro orador da sessão de
sidente da República, suas expres-.

-'eS/mentir os gr-aves atentados cometidos pelo SI' João Coli ,< I' l'.es. nas expressivas palavras com ante-ontem. Sua presença na tribu- d
" u" 111 ,1. ei l sões foram. felicíssimas no dizer o>

. , . . .' que se congra �lJaram com os seus na era para fazer referência à nos-
e ao .direíto dos seus adversártos políticos. A devassa dos arquivos pares por motivo da reabertura F' P' blí ' '113 aniver- que tem sido de devoção à causa d<Jfo

da Tesouraria da Prefeitura prossegue, desempedidamente, pelos dos trabnlhos, em 110\-0 período le- s� . orç� 1,1 ica, CUJO
, � Brasil, a atuação do ilustre Chefe

.escríbas tendenciosos a serviço (ia Prefeito, não obstante havei' êste, glslativo, aludiram lucidamente á I sarro hoje e festejado, Creada a o
da Nação Brasileira.

numa faustosa. exibição de seu facciosismo, recusaüo uma certidão
j aref'a que lhes cumpre executar e de Maio de 1835 pelo ilustre conter-

Acrescentou que a palavra auto-

nedida pelo Diretório pessedísta local a respeito de documentos .es-
qUE', certamente, vai ser executada râneo Comendador Feliciano Pires,

._.. v C' com energia e disposição de servir sid d tã Província de rizada do Chefe da Nação, deu-noa
âiturados na Prefeitura, relativos a pagamentos efetuados -pelo séu ás causas públicas, no Município. yresI ente a eu o

'_
.

. a tôdos nós um clima de profunda
.antecessor. Os correlígionários do sr. prefeito Co lin penetram livre- Folgamos em regísíar o aconte- Santa Catarina, tendo em suas f1- •

v' confiança em tôrno das nossas ms-

mente para além dos uuichés da 'I'esouraria, em atitudes inquísíso- cimento, sobretudo porque sabe- leiras remanescentes do histórico .

...
m d t d 'd d títuições verdadeiramente democra..

l'íai.s, e trazem' a público, sem nenhuma. ressalva, por intermédio do,
. os que, e .par e os srs. vereá- Regimento Barriga Verde, es e a .

I
' d�)l:es do �. '8. D" na .Câmal:� Mu-

c eação a nossa gloriosa milicia ticas, bem como um patriótico grlto
jorna udenista de Joinvíle, até ordens de pagamento, parlarias, em- nicipal. diversos projetos JU se,

sua r
. de alerta à nossa naciOllalidade. O

penhas, etc,.. Mas quando qualquer cidadão, para defesa de sua acham prontos a serem

apresenta-I·
nunca

deslust.rou
o nome glorioso

Sr. Presidente General EurIco Gas-

'honorabilldade, requer, em termos regulamentares, a certidão de que
dos á consideração do plenário. de Santa Catarina, pois sempre ca-

'" "D"I t" lh par Dutra foi claro e preciso ao fa-

necessita, o Prefeito, que está inaugurando, em Joínvile, novas praxes
izem respei o a no .aveis me 0- minhou na vanguarda de quantos,

políticas, nega a cer-tidão pedida, com a evasív..a de estar sen-
rumenl.os de inlerêss.e, . eoletivo, em tôdos os tempos da nossa histó- lar à Nação. Sua peça oratória, eID

� quer na sede do MUl1lClPJO (ou I ' A' tôdo resplandecendo pelo ardoroso
do apurada, por urna comissão, a situação financeira da Prefeitura seja no perímetro urbano da t�a .. na, se teem batido pela honra e ...

, e exemplar sentimento patríóüco,
em virtude do que deve o requerents aguardar a opo.r"·lnJ'da.Je,.. pita l) quer nos distritos, por Ol�- grandeza da Pátria Brasileira. Na

UL U d j , � I I tranquilizou a nossa família, o mun-
Tal oporlunidade só clhegou para o ,jornaleco ,que tomoú a si <1 taref,a !? aimo·�m une am as prE'ocupa- revolução do Rio Grande do Su

.in.glória' de difamar o antigo Prefeiln J'ol·nvI·I.ense, I}OI'qll.O er.a. pe"�e-
ço('s d?� compo,Twnl PS da, ]}:1ncada (18á5) revolução de 1893 revolução do econômico nacional e tamhém (';

'V �� pessed!sla ria Camara, CI1JOS mem-
"

,.

'
_. político. O discurso, escoimado que

dIsta. Até quando a .terra Joinvilense, uma g'leba progressI·st.a .pel.f,en- bras vl'm auscultando a� ,)'llslas de 1924, 1927 e 1930 a sua açao e, bl foi de qualquer dúvida, deixou em

;ecnle ao Estado de Santa ,Catarina e ao Brasil, t,erá de S'''lpol'lar essas aspirar:ões elas popn]ações distri- sem a menor sombra de dúvida,
L

t
. claro não ser sua intenção' ferir 'O

práticas nazistas? . •

aIs. d(' fórma a colocá-la na gratidão
A "D'á'" 1 d R�sta-nos, portanto, apenas, n-o só dos barrio'as verdes mas de espírito da Constituição Brasileira.

,o, l' 1'10 , que se enc leu e dóres pelo lwe.feilo Colin, parec.e COnflaI' em que os trabalhos - d,l- : ," .',.. Aos trabalhadores nacionais, falou)
mUlto natural que, o renitente ,facciosismo do g'oV'el'nante ·udelll·sta nossá Câmara decorram em am- todo o BraSIl. Sempre fIel a fe JU-

naquela franca e expressiva manei-
de Joinvile continúe a ,escusar-se a obed,ecer ás' normas rlem·ocI'á- biente de pel'J'eila com·preen;:,ao rüda de bem servir à Pátria, oficiais

•

t t t I't·, ra, muito sua, dizendo-lhes clara�
ticas de administrar e a insurgir-se contra a legislação do ensino

mu ,ua en re ai' corren es po l']- e soldados sempre estiveram prontos
, ca� ali re.presentadas, lião nos fal- f' d mente o que deles a Pátria espera e

.eont.l'a a educQ.ção física dos es-colare�, contra a Campanha Nacional tando 'a cel'reza de que os sr". ve-
ao serviço nacional, nunca Ican o

.

:de' AJ.!abelização ·e contra a defesa dos rebanhos leiteiros do illllni- t'eadores SI" acham animados de .elll débito de deveres para com a

I
confla.

.

cipio. proposilos constl'utivüs. '. Pátria.
'

As suas expreSSIvas palavras, que

,

Nada POrlSSO argumentou o "Diário", em favor do sr, João Co- ......-.-....-.;.;,.........-.-_.-.-.....-.-01'.-.-:.-..-.....,
I Nesta conformídade, solicita, ou� foram recebidas �� tôdo o Bra�i1>

bn. Preferiu, sim, narrar a seu modo, deturpando-.o, ') r}aso de mm D!ll�nr. t f·
I
vida que seja a Casa, se insirisse com o melhor otulllsmo que mmto

.�up(Jsl � C1e-ient.p '�JUIÍ(�hl A ar;fio do nPt'VI)�()
-

�l;t'JeiLo., B,lsta, pOl'l-\m, �nh U-u lU��e e ! rime SOl na ata dOS serviços de onte'm, ",Im: o destaca, ainda ressoam nos noSSOS

íl� conll'onle ° lato? lal GüTXJO u l1i)tidOll () J •.k1!aJ ;';l_ L\J'íiio ", de ..h,ül. ���!' ti cj Jl�. i!i{t. vo:o de gratidã� àqueles qu: nun�a. ouvidos como um bra�o de :ue�i.
v.Ile, com � narrallva do. mesmo falo trazid;'- anj;_e-ontcn'l peL') vespel'- I ,��d -_U,ijj .�'l � ._I�Jj'\;� " ;

deIxaram de CUIdar do sossego pu-l s�be e no? qu�r c?ndUZIr por ca:r�ll�
tino udemsLa ,d:s� CapItal ,para .el1egar-se ao JlagTante de que, não RIO, ,) (A: N; I - í) ,,,,onta(ior he-, blico/bem ('nInO. óess.a hOh1�nag�m i

nnos 0(' �nsof�smavel e. v.erdadelra
üb:;;tanle suspeJtlSSlmas- as duas versões pur partirem de jOl'nais in,,' ral d,a RepublIca apresentou ao dr. :;e de,>s12 conhecunento a'o Sr. CeI.

I
deIl1,jCr�clq. Ainda n� trIbuna, ()

1eressad-os no caso, divergem- elas fundamenlalmente "O Diál'io" 'lo
Correa e Casti'o, ministro da Fa- João Cândido MarínJIO, digno Co- il\lstre deputado t.errrnnou por apre

revelou, por exemplo, o nome do proprietário que,' vendo invae��a zenda, o balancete da receita e des- mandante Geral da mesma Corpo-: sentar o seguinte r.eqilcrimento:

por trababall1adores da �r€�'eiLura de Joinvile a sua pI'opriedade, apre- pes� d� União, referente aos mêses: ração.
_,

I "�r. Preside�t: - R�queremos.
:s�nlon, no uso de llm dIreItp 'que ninguem lhe _tiraria, queixa ao dr,

de JaneIro a março do corrente ano. I O deputado Joao Jose Cabral, da OUVIdo o PlenarlO, �e dIgne Vossa

_Del.egado ,Regional.. Traía...:se do SI', Geraldo \Vetzel, ex-prefeilo jo- �e acôrdo com êssS balancete veri-I bancada udenista, apoiando as acer-, ExcelêJ1ci� " det.err�llnar a '. tr�n��
�nvIlens·e, acalado wdustrial nr.,qllela cidade, Multado, pagou imedia- frcou-se que a soma das rendas tadas expressões do deputado Lo- crição nos AnaJs d� As�eR1blela
tam��te a multa, Mas não to1eraria oU Lruculência dos empregados da atingiu dois bilhões, seiscentos e oi- pes Vieira, também se referiu elo- 'do discurso pronunCIado: � 1° dOI

PreJell:ura ao lentarem in\'auir as Sllas terras, em aLitudes que re-
tenta e Um milhão e quat.rocentos e giosamente a tôdos os soldados da corrente, no Teatro MunlClpal, dOI

cardariam cert.as amaJJjlidades da Geslapo. trinta e um mil cruzeiros. A despe- nossa heróica P. M. Também o sr. ·Rio de Janeiro, pelo Exmo. Sr. Pre

_

Não é iudo. Porque teria o ,fato ocorrido precisamente com o
sa atingiu a soma de dois bilhões e I Cardoso da Veiga, do P. R. P. e Sau- si dente Eurico Gaspar Du�ra. poi':'

�r:. Ge�aldo "WetzeI? Pri'll:eiro, ,�o�'�ue se traLa' da .pessOa do ex-pre-
vinte e dois.milhõ�s e sei�centos e' lo Ramos, do P. T. B., n?s próprios ocasião �a b�ilhante solel1ldade co-

f�l[o. seg':ll�do,. porque {dIZ a "l.:nlao") erD vésperas das úHimas elei- quarenta e CIl1CO l1ll1 cruzeIros. nomes e nos das rsepechvas banca- memoratIva a data consagrada aO'

çoe� mJmlCIpaIs, sendo Prefeito o referido sr. We,Lzel, "mandou in- das, apoiaram as palavras do seu Trabalho. •

vachr o terre�o dos herdeiros do sr. Colin e .mandou derrubar árvo- B I- a-O u & I-O colega Lopes Vieira. I Pelo aludido documento, que este-

'l'es, para abnr uma rua" NoLem-se porlanto, tôdas ·as caractel'Ísti- ·a xar Iof S O sr. Paulo Ramos, ainda usan- acompanha, o eminente Chefe da-

{Ias duma vingança, p�ssoal, mesquinha; e tanto mais imper'doável nen_:Arn.S do da palavra, apr\!sentou a se- Nação, dirigiu-se aos "homens e

quantot, é tomdada em nome do Go'vêrno do Município por um homem Y .ti u , guinte indicação, justifitando-a: mulheres �ue vivem de sedU trat���
que ,e8. ti ev� e�t�m�nte intrometendo suas' paixões nos negócios da Rio, 5 (A. N.) - Ao que tudo in- "Senhor Presidente - Senhores lho", em todos os. setores e a I�-
ad�IlllstrfJ,çao JOlllvllense!- dica vários gêneros deverão sofrer Deputados. dade humana, salIentando sadlo!ll;

O jornal ,que nos fOl'nece esses dados, no particular. merec f' alguma baixa nos preços do varejo. Considerando ser, finalIdade dos propósitos de redobrar esfôrços.'

p.oI�que conhe.cemos os antecedentes a que se refere. Aliás os ,e e� n que no comércio atacadista, êsses Institutos e Caixas de Aposentado- para "conseguir o gráu de eficiên

'ClOna, muito por aHo, para deixar em certa penumbra � ViOI�e�a gêneros já estão baixando de preço, ria e Pensões proporcionar; aos da administrativa", tão desejado

do gesto do atual Prefeito de Joinvile, É que, há muitos anos
e isso por motivo da providência do seus associados ou segurados, meios pelo supremo dirigente dos destinos

saudoso progenitor do sr, Joãü Colin ofereceu á -Prefeitura uma' fai� Presidente da República que deter- para 'aquisiçao de casa própria; nadonais.

:xa de t,erras 'Para, que por ali passasse uma nova rua, em prolollga- minou a suspensão das exportações Considerando que os financiamen- O presente requerimento, ha-

m:ento a rua Ca�omhas. Nada >mais natural do que, aproveHando-se.da até que fique normalizada a distri- tos para tal fim, além do aspecto de seado em têrmos regimentais, tem'

.<>ferla, que murto ·enobrece II memória rle quem esp.oilLaneamente a buição nas grandes capitais. amparo social, constituem inversão por fim, ainda, em sendo aprovado
fez, o sr. Geraldo \VetzE'l, qnando Prefeito, iniciasse a abel'tura da Q.e capital remunerada e garantida, pela Casa, que, ao Chefe do Estado ...

r,U2,' DO que, porêm, f�i .eml:J,argudo p.elos herdei.ros, que, assim, in- Um..a estação previstas nos respectivos Regula- seja dado conhecimento, por des-

\alIdaram a velha Mena do generoso antepassado, .. mentos e Estatutos; pachIJ telegráfico, da esclarecida e'

. ,Pois bem. O sr .. João ,Colin, não obstante, nunca esqueceu o -inci- emissora f Considerando que o EXl11o. Sr. douta',deliberação desta Assembléia.

den"�. H�sultad,o: a illvasRo dos terrenos de propriédade do sr. Wet- Rio, 5 (A. N.) � Despa'chos pro-' Presidente da República, el:1 desp�..: Sala das Sessões, em 5 de Maio dê

�el, oepOIS de este haver pago tôda.5 as multas que lhe foram a,plica-- cedentes de Guaratinguetá informam
cho recente, rec.o�en,dou a� Insh- 1948. I

.as,
que dentro em breve será instalada tuições de PrevIdencla SO�Ial q�e ,(�ss.) Nunes VareJa, Pl'�tógene!ll'

O "Diário" não contou a história tooa. Mas o ST. João Colin J',á
.

d' 1 'd d
ativassem a concessão de fmancla- VIeIra - Antenor Tavares.

Babe ou
.

di'
, no aeroporto aque a CI a e uma , .. -, f

. •.

'. e am -a la' Justiça nestas terras,... _ ,

d M'
. 't" d menta para habIhtaçoes proleta- I Consultada a Casa, 01 unamme...

estaçao emIssora o lDlS er10 a . •

, ..

d
.

d f rias' ,mente aprovado o requerImento aCl�

AeronautIca, estma a a azer a

I
" 1

b t dA d
. -

t
Considerando que o InstItuto de ma. I

co er qra e voo, os aVlOes rans-, - A' di
..

d d t d vI·
d FA A' B '1'

I
Aposentadoria e PeIÍsoes dos 1n- In caça0 o sr. epu a o 1. mae·

portes a orça erea raSI eIra.. ." , .

C
A bl' d- "D'" d';"dustrIarios e, neste Estado ,o um- ,orrea pu lca a no IarlO ...

'

P
•

d t .,a "FCU- co que, presentemente está, conce- Assembléia Legislativa", sôbre (�

resl en e tl3. li n dendo essa espécie de financiamen- "Estatuto dos Funcionários Públi':"

.

FlorfanÓpoUs-QYinta·feira, 6 de Maio de 1948' H. 10.250

(onclue na 3a pág;.

;j au.m .t.:NT1GO DumO·· DJI 8A,N'fÁ C.A.T.&JlINA

.�•• D. een.te. SD1NEI NOCETI - Diretor Dro RUBENS DE ARRUDA
,

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

1110 xmv I

,A paIO:"'J'ra 'presidencial
no Dia do �Tfabalho

�IO, 5 (A. N.) � Falando no Senado, a propósito do disüurso pro

nu�cI�do pe,lo Presid,ente da República no dia 1° de Maio, o lideI' da

mal�;Hl, senador Ivo de Aquino" entre outras coisas, disse:
Quem realmente sentir a realidade nacional, não poderá deixar

de louvar e n.preciar o discurso".
O sr, Vitorino Freire declarou:

{., � "O discurso objetiva um homem absolutamente sincero".

Rio, 5 (A .N.) - Com a nomea- to;
ção do minis�ro Saboia Lima para Submete à consideração da Casa a

chefiar a nossa representação na seguinte INDICAÇÃO:
Noruega, o Presidente da República I - Que se telegrafe ao Sr. Pre
resolveu nomear o General Anápio sidente do Instituto de Aposenta
Gomes, pr'esidente do Conselho Fe- daria dos Comerciários, solicitando
deral do Comércio Exterior. .seja reaberta a Carteira Imobiliária

cos", foi posta em discussão e, comei>

não houvesse queni usasse da pala
vra, o sr. Presidente submeteu-a az

votação, sendo aprovada unanime

mente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
..... ii Oftciau ...... 1or,a

......
DI.Mtof.� RUBENS A. RAMOS
....de&úIo • Dlr.-GeNlltil

IIDNEI NOCBTI.
DI"..... 4. lfeà�le.
GUSTAVO NEVES
Claefe •• Pa!inaae:

I'ItANGI8CO I:..AM.üQUJI
Claef. C. lJl2preAle:

INqr:tM CABRAl. DA 8lLTJ
R�resentaDt.:
A. S. LARA

� !lRador Danta.... " - r
andar

"!III- n-l.24 - Rle i. la.M.re
RAUL CASA�YOR

i\u lr.H.. fi. Onftlra. 11 -
8- anGlA:'

I'$L 1-'873 - Slo Faale

Rua' Trajano;
23 Domingo - Farmácia .Rauli

veira - Rua Trajano;

Viacão Aérea·
• ,JJ

u..... • •

liI"IIU rarIO
Segundarfeira

PANAIR - .9.�� - Norte
VARIG � Hl,..w - Norte
PANAIR - t2,41 - Sul
CRUZEIRO DO SUL ,- 13,58

Norte
.

Terça-feira
8RUZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
.

VARIG - 12,3@ - Sul

Quarta-,eira
PANAIR ..:.... 9.,40 - Norte
GRUZEIRO DO S�L - 11,08

Norte
VARIG - 11,4f:J - Norte
PANAIR - 12,47 � Sul

Quint-a-feÍlra
::pANAIR - 6,56 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul'
ORUZEIRO De SUL - 13,55

Norte
'CRUZEIRO DO SUL - 15,30

Sul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte

PAN:AIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Noa::te
PANAIR - 12,47 - Sul

Sá:bartG
VARIG - 12,30' - Sul
tlRUZEIRO ElO SUL - 13,55

Nt>Í'te

Domin(fo
PANAIR - 9,-40 - Norte
CRU.ZEIRO DO S'U:L - 11,00

�ul
.

"

PANAIR - .12,47 - Sul. _�,.

Informações nteis'--'--------�-;;��-E-��C�-S:_--'---Ij SNRS. J:
-,----------,--_.- V A N,A D I O L ',1< ASSINA.NTES J,

· 'É indicado nos casos de fraque- Reclamem

im6diBta-1lIorario das empre... za, palidez, magreza e fastio, por- .1
mente qualquer irre-

que em sua fórmula entram subs- l Bularidade na entre,ga
'I'sas rodovlarlas tàncias tais como Vanadato de só- 1

de seus iornaes .

dia, Licitina, Glicerofosfatos, pep- ----.-••- ...=-...-- "".,.. �-, -)
sina, noz de cola, etc., de ação ••••.•••.•••• , . ..,. , , , , .

pronta e eficaz nos casos de fra-

J[E''PS NOVOSqueza e neurastenias. Vanadíol, é
..,

.�.indicado para homent- mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
chia pelos grandes médicos e está
licenciado pela Saúde Pública.

!:SEGUN1=>A-FEIRA
Expresso SIlo Cistóvlio - I..aguDa

�1 horas.
.ie horas.

Auto-Vtação ·Itajal - ltajai - 18 .ba
Expxesso Brusquense - Brusque -

.ras,

: Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas. .

, Auto-Viação Catarinen.se ...... Joitlv!1e
- 6 horas.

Auto-Víação Catarlnense - CUritiba
:- 5 horas.

RodoviáTla Sul-Brasll - PO!'to Alegre
- 3 horas.
Rapldo Sul-Brasllelro - Jolnvlle -

lãs
5 e 14 horas.

TERçA-FEmA
Auto·Viaçfto Catarinense - POrto Ale

gre - 6 horas.
Auto-Vtação Catarlneuse - Curitiba

_ 5 horas
Auto-vtação C8tarlnense - Joinvlle

- 6 horas.

A8SINAT'P'R.Al':9 Auto-Víaçâo Cat81'lnoense - T1�barão
NA C"plttll - 6 horas.

l"_fIl II Expresso Silo Cristóvão - Laguna -

!la. • � •. , • • . . . . 'Ue", .- 7 horas.
.

��..b'61 •••••• Crlj 41... Emp�sa Glória - Laguna - 7'Jí
!'rl11&�e ••• ,.. Cr'$!� e 6'1.. horaa.

j. .. C" •. Expresso Brusquense - Brusque -

. �",1I •• , • • • • • • • • r. ... 16 horas.
fft..or� aVIl�o • - Crf '.Ii. A-�to.V!açfto !taja! _ ltajai - 15 ho-

i No bti.#rlor .ras,
Rápido Sul Brasileiro - JOlnvlle - às

.�. , .. ..•.... Clt IOIJl.9f 5 e 14 horas.
( ....er. ,. _ ... ,. çrt .t,.. QUARTA-FERA
i ..- àuto-Víação Catarlnense

i
�m�tre '-"/fi �,tttI - 5 horas.
m...._ ._ ",..;\II � iii" '! Auto-Vtaçâo Catarinense - Jolnv1le
!:l\'""",,)il"CD .,,'11.... . . ...,.'<',11 • I _ 6 horas.

i
I

'I
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

�.:II�lI:>l1:hl'" m�(liaJit.... 1t1i)��!'It�.· i - 6,30 horas.
! Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - às

• 5 e 111 horas.

J.� 0Ii eodrbu!li.. l1lIe81!B. l1li9.", Expresso sae Crlstovao - Laguna -

"flifiiClados, nio merle 7 horas.

; deTol't'1doe. Expresso Brusquense - Brusque -

! ... '. It. lo
16 horas.

1
"" �!I.·0�..o·n G� fMP@liI- Auco-Vlação ltajai - rtaja! - 15 ho-

MbHiza ..... ceJieeit.. raso

.-itidOll DOI! arttlfO!l Expresso Brusquense - Novll Trento
__.d_ .Jt - 16,30 horas.
...........a.... Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

...........,.......-".__..-- ....--.--.-----�-.."..
- 3 horas.

QUINTA·FEIRA

F
•

d I t
- Auto-Víação Catarinense

armaCI3S e P aD ao Al�t�_Via�ãOhOr�taTlnenlse
._ 5 horas,

.

Mf:S DE MAIO Auto-Viação Ca.tarin.ense

10 Sábado (Feriado) Farmácia Da - 6 horas,

Auto,.Viaçfto Catarlnense - TU!b81'âo
Fe - Rua Felipe Schmídt; 6 horas.

2 Domingo Farmácia Moderna - Auto·Viação Catarlnense - Laguna
- 6,30 horas. ,

Rua .Ioão Pinto; '. Expresso Sã9 Cristovão - IJa.gu.Iia - ,

8 Sábado Farmácia Santo Antônio : ��;:êsa G1Ór!.'i _ Laguna _ 6

1/2,
--------------�---------- "''''"__

- Rua João Pinto; .e ��s:09r�i.usquense _ -Br"'''''ue _ QUER VESTIR-SE COM (lOHFORTO E' ELEGAMdÁ 7
9 Domingo Farmácia Santo Antô- 16 hóra;;. .....,.... I -"

- ,. r
n,lO _ Rua João Pinto; / .ra:u1o-Viação ltaj!Ú - Itajal - 15 }lO-

.
, PR?CURE A

15 Sábado Farmácia Catarinense -

'1$ !fifld��Brasilejro - Jolnvlle - às·

ftlfailll.atar:Il!la
.

Rua Trajano; Empresa Sul Oeste I,tda - Xapec6 - ás

16 Domingo Farmácia Caiarinen- - 6 horas.

se - Rua Trajano;
.

SEXTA·FEERA
Rodoviária Sul Brasil - POrto .Alegre

22' Sábado FarmáCia Rauliveira -
- 3 horas.
Amo-Viação Catarlnense

- 5 h(tras.
Auto-Viaçfto Catartnense - Jolnv1le

- 6 horas.

Auto·Viação Caotl'xlnense - Lazuna
,- 6,3Q horas.
·

Expresso São Crl.stovfto'- Laguna -

7 horas.
Auto·Viação· ltajal - ltajal - 15 ho

,raso
· Exopresso Brusquense
.16 horas.

·

Rfipldo Sul Br8lsileiro - Join�le -'
:,às 5 e 14 horas.

SABAiDO
Cataa'inense - CurItiba

CUrltfi>a

POrto

Cm'ltiba

Jolnvlle

-

A' DIVUlG (AO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

1ntercâmbio Cultural
Económico Ftncmcerro

Publicidade mensal. -' Assinaturas e Anúncios.
CAIXA PO;3T n.L, 775 CURITIBA

5ÉOE SOCIAL:

PO�TO Al�G��
RUA VOLUNTÁRiOS DA PÁTRIA N.o 6C • 1.0 ANDA�

(;II'>:A POSTAL. 583 , TELEFONE 66-100 - TELEGRMlAS: .F'ROTECTORA'

Agencia Geral pal'a Sht CatariU8
_

Rua Felipe Schmid!, 22 - Sob. .

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

ello
Curitiba' ----------------......------- .......

Rua Felippe Schmídt 48

Brusque -

Auto-Viação
_ 5 horas.
Rãpido Sul BraslI-eliro - Jolnvile -

às 5 e J9 horas.
�

._ 6 horas.

Auto-Viaçãg €latarinense - Joinvlle.
- 7 horas.
Auto-Viaçfto CMarmense - Tubarão

- 6 boras.
Expresso São Oristovâo - Laguna -

·7 horas.
E.xpresso Brusquense - Brusque -

14 horas.
Auto-Viação !tajaf - ttaja! - :1:3 ho

·ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas. '

Expresso GlórIa - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 ho1'llll.

Oficina Celeste

CIA CATAR'N(tlS
OE TRANSPORTES AÉREGS LTDA .

· .

COMERCIANT,E: Dá mn li
vro à Biblioteca do Centro ;&ea
�Nnioo XI d\D F� Coa
b'ibuil'ka.#u� lW"!l • i'0l'!IIS.
e-io eultural 00. eatarin....

(Elétro Técnica Mecanográfica)
DE

ROBERTO LAPAGESSE FILHO

) Rua João Pinto, n. 32 - Floria
.

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, R.egis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros' Elétricos, F�rros. de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ

_t�po t948-civil
ofereço dois para pronta entregas
no Ria de Janeiro, com capota,
pneu sobresalente e ferramentas.

preço único 01'$ 52,000,00, cada•.
Cartas ou telegramas para Caixa"

Postal n. 328, F'lor-ianópolis, ou'

pessoalmente n.esta redação.

• � " .. .. .. .. •• .. .. .. .. .. .. .. 4 ..

Costaretre
Moçe snbendo C,Q( tar ofere-

ce seus eerv iços para costu-
rer nas residenciee,

Cartas parti Irene Mariac
Fereire aos cuidados de 013-'
mar Meira, Rua Le iee

Von,J� .. se-\;�: y�, .

Um barco. Ver e tratar nGi'!

firma Reinisch S/A
Rua João Pinto,. 44

,qoUA VOLUNTARIQS ,DA. PÁTRLA N,'" 68 • 1.- ANDAR

CAfU.I"OSlJ1�.'" - TaEfO)jE61>'O . TELEGRAIMS; .J'ROTECTQQ ....

Agencia Geral para S.:Catarin�·
Rua Felipe Schmídt. 22--Sob�
C. P03tal, 69· Te1, "Protetora»"

FLORIANOPOLIS
.. t " _

ROBINSON
PASTA DENTAL

.,.�....."',..,=..._......,..._""""'......�......""'_.......r".·.....r=IlE"M12SII'I........zElS _

. ." � . " . ".. ..". . .... " ".".

Temos para. .d�meIUltraçõeB -:spa-'
relhos para einoma ·de 16mm por-"
tatU. 3Smm portatll, l1,mi·porta
til e 35mm pesado (fixo) vindo. di
rétamente da fàbrica. InformacÕer·,'
Rua General Bitencourt N. 67 -

Florianópoli •.

lElUl A REVISTA
O VAlE DO ITAIAJ

. A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos se!iS JI.!rflftdores de titulos já integralisados ou sorteado�'

de acôrdo com o decreto lei n. !j.930 que tem a disposição dos mesmoS"

CASAS, para pronta ent�ega. - Paoo maiores esclarecimentos dirigir-se-
80 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edifici� .

Amélia Neto).

.

aemsacrificiofinanteiro, adquirin.
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL
.�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa, Postal, 326

Ca.fé Otto traduz qualidade I
Peço-o ao seu fornecedor.
.;por

F

r;......,...,.,..

I Agentes
locais para o. interior

,.
Seja !ent��Ps���!!le,�28�c!��!��r�ciPal .�.

de Importante Sociedade de uma casa ou apartamento a li-·

Economia com partiCipação vre escolha em qualquer parte

! em prêmios nos 'bilhetes da 1,0- do Pais, e mais 1184 prêmios:
teria Federal, e completo ser- men.ores. ótima oportunidade

II
viço de vendas pelo reembolso para pessôas de ambos os se

·'Postal. Remeta Cr$ 50,00 par2 xos obterem boa renda men-

1 sua inscrição ao sorteio exüf1, s:alme?-��, me,smo �as horas -'!a
'milhar da Loteria Federal do gas. DIrIJa-se a CapItalar - CaIxa'

.. Brasil do dia 23 de Junho i:}e Postal 4.938 - Rio de Janeiro.
-----------------------------

Estudantes em férias que dese
jem viajar conhecendo M:Jdo o Es
tad.o poderã:o obt.er as fundos ne-
'136SSários executando fooiJ tarefa
que bem c:recutooa lhes proporcio
nará ainda algum sakl·o em di
nheiro.
Tnfor.macõcs à rua Visconde de

Ouro Pretõ n. 13 das 9 ás :12 e das
Jj ás .17.

Peça pelo telefone 719

Pronta entrf'ga

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f'

3

comissão reunir-se-âo e entregarão
seus trabalhos para serem datílo- Filmes.

f d 2) - A Voz do Mundo - Atualí-
gra a os.

III - A cada um dos' membros
será distribuída cópia de todos os

trabalhos.

IV - Os membros da Comissão
'terão 15 dias para entregar suas

emendas, a contar da data da entre

ga das cópias.
V - O relator geral terá 3 dias

para selecionar por assunto, nume
rar e coordenar as emendas,

VI -:- Das emendas, depois de
selecionadas e numeradas se distri

buirão, igualmente, cópias aos mem-

bros.
VII - A seguir serão nas reu

niões discutidos e votados, artigo
por a'rtigo e logo a 'seguir as emen

das a êles apresentadas.
VIII - Da matéria aprovada o

relator fará o texto do projeto a ser

enviado ao Plenário.
IX - Votada tôda a matéria e

suas emendas o relator geral man
dará à impressão o projeto que será
dístribuido ao Plenário.

'

X - Colocado em pauta, fieará
o projeto 10 dias sõore a Mesa, para
receber as emendas do Plenário.
XI z.; Os membros .da comissão

que tivere� suas emendas' rejeita
das na comissão poderão reapre
sentá-las em Plenário.
XII - Apresentadas estas emen

das a Comissão dará parecer sôbre
as mesmas e enviará o projeto ao

Plenário depois de publicados os

pareceres.
Lindo! - Encantador!

Xlfl - Em Plenário o projeto quecível!
será submetido a três discussões, No Programa:

cap-itulo por capitulo, seguindo-se O Esporte em Marcha - Nac. Imp,

a discussão das 'emendas, uma a
' Filmes.

uma. Preços:
XIV - Após última discussão se- Cr$ 4,00.

1':1 o projeto votado, englobadamen- - Creanças e Estudantes: Cr$

le, seguindo-se a votação dos pare-IS,oo.ceres às emendas um a um. "LIVRE" -: Creanças
maiores de

XV - Aprovados, projeto e [5 anos poderao el.?-trar.
emendas, ir_ão à redação final. !

Q deputado Ruy Cesar, com ii pa-
'

}avra deu conhecimento à Casa de

'- ,um telegrama? recebido de Tuba-

______.... -.� rão, pelo qual são solicitadás allfU-
mas providências no sentido de' se

�tender a população daquele muni

cípio .

Após ° sr. Presidente encerrou a

sessão, marcando outra 'para sexta
feira na hora reg��lCntâl.

Vultos da História
,

Pátria
DUQUE DE CAXIAS

sa. DALMlH.O C. DE ANDRADE
F,psLeJa hoje o seu aiu versút-io Luiz Alves ele Lima e Silva, nas-

,rei�f:: e Telégrafos, nesta capital. cido no Rio de Janeiro, em 25 cltc
..dneo Sr, Dalmiro Caldeira de An-

I Agôsto de 1803, éra filho cio Briga

<Llrade, alto funcionário cios Cor- deiro Francisco cle Lima e Silv:l,

',feios e 'I'elégraf'gos, nesta cap ií al, tendo verificado praça ern 2?-XI-

O aniversariante, pelas suas ele- 1808 como Cadete, no 10 Regímen

-vadas virtudes de coração, aliadas to de Linha, jurando Bandeira em

� uma esmerada educação, tem 15-VTII-1817.

firmado um vasto círculo de ami- Obteve as segu intes promoções:

:zades que no dia de hoje testemu- Alferes em '19-XI-1818, 2° 'I'en en

'1l11arão o seu regnsíjo.. te em 2-1-821, Capitão 22-1-18,23:
'Os de "O Estado" apresentam Major 2-XU-1828, 'I'enente-coronel

I· it
-

tensi 'E 'p 12-IX-1837, Coronel 2-XII-1839,fe lCI açoes ex ensrva a xma. 'a- .

Brigudeiro 18-V Il-18,j'!, Marechal

x x x
de campo graduado 30-VIJ-1842,

SRA. ZILÁ GEVAERD VIEIRA Tenente-general 3-UI-1852 e Ma-

A efeméride de hoje assinala a
rechal em 2-XII-1862 sendo efeti
vado em 13-X-1866.

!'Il1ília.

Ipasoagem do aniversário natalício

"aa exma. sra. d. Zilá Gevaerd Vi- Recebeu os títulos de Barão, Vis
conde, Conde, Marquês e Duque de
Caxais.

.

Possuía as seguintes condecora

ções e ordens honorificas: Comeu-

x x x
dador da Ordem de São Bento �de

'DR. ALFREDO BORN Aviz, Grã-cruz da mesma Ordem,

'Aniversaria-se, nesta data, o sr.
Cavalheiro da Ordem da Rosa, Ca

nor. Alfredo Bom, brilhante Pro- valheiro da Ordem do Cruzeiro, Me

:;;IDoLor Público da Co'màrca de São dalha da Independência, Medalha

"José. ,de Ouro da Campanha do Uruguai,
O distinto 'aniversariante que,

Medalha da Rendição de Uruguaia-

>;I!mtre nós, goza do melhor concei- na, Grã-cruz da Ordem de D. Pedro

io, desfrutando �argD circulo de f, Medalha do Méritl) Militar, Me�

-amizades, neste auspicioso even-
dalha da Campanha do PAraguai,

,

Comendador da Ordem de' Cristo.�,f) será, cer1amente, muito cumpri-
znentado. Foi Senador do Império, Conse-

lheiro de Estado e de guerra, Aju
dante de Campo de S. M, o Impera
dor, Ministro da Guerra e Coman
dante do Exército aliado contra as

fôrças do ditador Lop,es,. do P�ra
guai.

O dia de hoje lembra-nos o do
soo, Falecimento, em 1.880, no Rio
cie Janelre.

'-

Eis. pOl�qUe erveroucíamos nesta
pálida coluna a figura inconfundi�el.
do Duque de Caxias - O Patrono
do Exército Brasileiro - uma das
(maiores glórias nacionais!

Lealdade, sentimento do dever
obediência, amor à ordem, cora�
gem, bravura, iniciativa, discipli
na e camaradagem, denodo e mag
nanimidade, foram apanagío na

alma deste grande Soldado, Sím
bolo in'esquecível de nossas tradi
ções; eomo patrióta .estremado, 501-
àado digno ,e cidadão modêlo.
Honremos a Sua memória!

André Nilo Tadasco

,.[lira, espôsa cio sr. Romeu José Vi

-eira, 'nosõ,'l dedicado companheiro
.rnos tru1u�1l0� oticinais de "O Es

f,dado". '

A êsses cumprlmentos nos

:,'S.ociamos prazenteiramente.
as-

xxx

LEOPOLDO MEIRA"

�. :'A data de hoje assinala a passa-

'gem dó aniversário 'natalício do
:sr. Leopoldo MBira, funcionário da

. \�� lfandega desta Capital.
x x x

'NEWTON NOC�TTI
"I'rancorre, hoje D aniversário

"natalícia do nosso distinto conter
r:i!'âneo sr. Newton Nocettí, catego-
i :rizadio comerciário.

'

Pessôa muito estimada entre nós,
",O anívcrsaríante liá de, por certo,
,xccBber .nesta data inúmeros cum

lPrimeJll6ls" entre os quais nos per
anítimes incluir com prazer os de
""O Estado".

(e.�.
'Evite pertumar-thes o estômago
,com remédios �. Alivie-os
rnpldamel'lte f'Hcctonando com

\Yla \fANRva

RITZ - Hoje ás 2, 5 e 7,30 horas
Vesperal e soirée Chie

Chachary Scoot - Betty FieId -

J. Carrol Naish e Beulah Bondin -

em:

AlVlôR À TERRA
Um drama comovedor, tirado de

uma das novelas mais apaixonantes
do nosso tempo, Um grande arnôr
em luta contra a' tentação e a adver
sidade.
Censura LIVRE.
No programa:

Brasil em Fóco - nacional.
Noticiário Universal - jornal.
"

Preços:
ás 2 e 5 horas - Cr$ 4,80 e 3,00.
ÁS 7,30 horas - Cr$ 4,80 único.

ROXY - Hoje ás 2 e 7,30 horas
1° - Cinelandia Jornal -- nacío

nal.
� - Joan Benette e LO�lS Hay

ward - em:

O MASCARA DE FERRO
Um vigoroso drama extraído das

páginas da celebre novela de Ale
xandre Dumas.
Agora falado em português ...
30 - Johnny Weismuller e Bren

da Joyce - em:

, TARZAN
� O VINGAD().R

Novas e sensacionais aventaras
do rei das selvas.
Censura até W anos.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.

RITZ - sábado ás 4,30 e 7;30
horas

_,
Heddy Lamar _ Louis Hayward

e George, Sanders - em: -,1'"

FLôR DO MAL
.�t!7GW � yr.;.� ;a..;;;,.........

- ..........� .u·�

RITZ �,Domingo: - Outro grande
lançamento da Metro:

EMOÇÃO SECRETA
cam:

Claudette Colbert - Walter Píd

geon e Juno. Allvson.
Um romance que falará fundo em

seus corações ...

!talo e Se'nharaBatb.i
têm o praze.t de comu

nicar às pess6às de suas

relações o n8scimen to
'de sua filha MARITA,
ocorddo ôritem na Ma
ternidade desta cidade.

:'IiI.ts.==•••••".

FAZEM ANOS HOJE:
- o nlO'�so estim'a-do conterrâ-

Vulcanizadora Leonelli
ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MAnUlN:l\RIO', MOD&RNO
rmeo sr. Joú-o Ferreira da Cunha,
-destacado bancário residente em Perfeição e garl:intia em: Pne us, Camarús. Sapatos, ••

'
.._ • .. . ..•••..•..•.

''São PavIo. Galo.:has, Cintas de Senhoras etc... CASA MISCELANEA diltr'-
- a exmQ: sra. d. Hermozila Sal- MontagenS de PNEÚS em 5 minutos buidora dOI �RâdfO' R.lI'(Ci A

.les Garcia, digna ,espõsa do nosso I Rua Francisco Tolentioo 12 B FLORIANOPOLIS Victor;'iVálvulal e Oi.co.�
_,.LiisCint,O conLerrâneo sr, Milton S. .

- -,

R Cnnselbeiro Mefn

<Garcia, dedicado gerel.lte da firma
-

'I
ua

Knot�\l�·.; d. Maria daiS Dôres Re-' AG'R DECIMfNTO Uepartamento de
dJende; , , FE,RN�NDO F. ÇOUTINHO, em seu nome e no dos demais parentés � 'd O d"- o sr.. Adolfo Chierighine Jr., de seu lrmao ALFREPO A. DA SILVA, profundamente sensibilizado com�. e �,o auem
,:,zeloso funcionário da Oasa ' Hoe-

.

a� atenções de que foi alvo, por ocasião do recebimento da medalha a EDITAL
�)eêke; lê1'-te último conferida pelo Govêrno Americano, vêm por nosso intermédio, De -ordem do 81'. Diretor Geral.

,

- a exma. sra d. 'Celeste Lopes AGRADECER, publicamente ao exmo. sr. Cônsul dos Estados Uni- solicito o comparecimento das ,pe5-

',Mafra, viúva do nosso saudo'so con- dos, representante da grande naçãO' amiga, demais autorídades de sua soas abaixo relaciàn'adas a êste De

-:ierrâneo sr:' Agapito Mafra; eomitiva, ao exmo. sr., Governador Aderbal R. da Silva, demàis autori- parLamento de Estradas de Roda-
-"-- o s,r. João Olegário de Souza, dades do nosso Estado, e a todas as pessoas que, antes', durante, e após gem, diàriamente, exceto aos sá-

. industrial em São José'
.

a solenidade da entrega da medalha, lhe dispensaram atenções. b-ados, das 10 às 11 horas e das 15
,

_ jovem Anísio E�aristo de 1 Florianópolis, 3 de maio de 1948. às 16 horas, afim de tratarem de

''''o I' d d" 'd C
I .

t
'

,� uza, ap wa o aca emlCO e 0- seus 1Il eresses:

mércio, filho ,do sr. EvarisLo P. Inspeforja de Veículos José Eulálio Farias, Francisco

de Souza e de Hla ·espôsa d. Amá- PORTARIA ,N. 42 Nappi, Cap. David 'rrompowski
]ia Souza, residente em Or1eans; O INISlPETOiR GERAL DE VEíCULOS E TRANSITO Jl'úBLiI.GO Tauloís, Luiz Martins Neves, Ota-
- a interessante menina EH Te- No uso das suas atribuições

'

cílio Luz, ,I?araco & Cia., Maria An-

f.'ezinlla, filha do casal Haroldo Vi- R E S O L V E : 'draele e demais herdeiros, João da

leIa e Carmen Lentz V�lela. I Determinar que a parLir ele 10 de Julho, próxÍmo virrdouro, Cruz Lima, Manoel Simão, Vva.

C.
nenhum 1l10�0.ris,ta poderá dirígir veículos, sem que possua O' cartão Ana Medeiros Santiago e Alcebía-

U
ASA - VENDE-SE de Tevalidação de exame médi.co, de acôrdo com o R. G. T. eles Vidal de -Souza.

ma á rua Nova Trento n. 45,
I O exame em questão terá início a 5 do corrente, nesta r. V. T. P'. Procuradoria Judicial do DER,

€n�regando a chave imediatamen-! Inspetoria de Veículos ,e TrànsHo Público, em Florian6polis, 4 em Florianópoils, 3 de maio de
te. I

de Maio de 1948. 1948.
Tratar com o sr. LeOI)oldo Coe- I IICUMPRA-SE� . D A� I'. lfr-edo Damasceno da Sill'a

1110 (t rua Bnlcão 'nana n. 91. (As,) NUNO D.{ GAlIlA LOBO d'E(JA, 'InspeLor-Geral. PlfoOllra!lor Judicial elo DEH

E a seguinte a indicação do depu
tado Ylmar Corrêa:
"INDICAÇÃO - Comissão Ela- •

boradora do Estatuto dos Funcio- ODEON e IMPERIAl"
- Simultaneamente -

J\S 2, 5, 714 e 9 hs. - ás 5 e 7% hs,

O ÉBRIO

Na Assembléiao ••

Conclusão

nários Públicos .

Normas:
:1'(

I - A matÉT1a será sorteada en-

tre os membros da Comissão�
II - Iniciados os trabalhos da 2a

sessão legislativa os membros da

com:

VICENTE CELESTINO.
No Programa:

1) - NORTE-SUL - Nac, Irnp,

dades.
Preços:

Cr$ 5,00 - 3,00 e 2,00.
Cr$ 4,00 (único).
"LIVRE" - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar nas sessões

diurnas.

Suspensas tôdas as entradas de

favor.
Estudantes sem caderneta, não.

gozarão do respectivo abatimento.

"0 ••••• •• ,
.

- IMPERIAL -

- ÁS '2 horas -

- Matinée Colosso -

-1-
_ Um romance musical com CE-�

nas eletrizantes e bem movimenta

das!
ACIDENTE AFORTUNADO

com:

Roy ROGERS
e Dale� EVANS.

Lutas I Sensações ! Roman-

ce!
-1I-

- O filme que está apaixonando
tôda a cidade!

HARGIE
(Technicolor)

,
L-:. ,

. .:, U com: :�.,c."".y ... I

Jeanne CRAIN > '?
"" I' I

.

,
,

'

Glenn LANGAN
-v ; 1

-._�!Lynn BARY ,'<.,;
Barbara LAWRENCE "

e Allan YOUNG.
Ines ..

Reabertura da ius-'
crição do curso gra
tuito do sENte
A Delegacia do. Serviço Nacio

nal de Aprendizagem Comercial,
SENAC, comunica a todos o� co

merciários desta Capital que, n",,

ta data, reabriu a inscrição para o

curso de datilogra·fia.
Os interessados deverão dirigir

se a séde da Delegacia á rua João

Pinto ,n. 32, afim de, preencherem
a, formaHdacltes exigidas, todos os

dias, utei-s das 9 ás 12 e das 14 ás

17 horas.
O prasa pata a inscrição termi

nará no dia 15 a cOl1tar da dat:l

desta. publicação.

Camiue,. 'Gravatalli Pitame'l,
Metal (la,,' melhoret;}pele.�,'fme
Dores preçel l6'na#CÁSA·I MIa
CELANEA � R1itcC. Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA O l\'IÊS DE MAIO •• DIA 8 (SÁBADO), "SOIRÉE" COM INíCIO ÀS 21 HORAS; DIA 16 (DOMINGO),
"COCKTAIL" DANSANTE COM INíCIO ÀS 9 'HORAS; DIA 22 (SÁBADO), "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS; DIA 30

(DOMINGO), "SOIRÉE MIGNON" COM INICIO ÀS 20 HORAS.
--- -

Empregue bem seu capi�' 1 ��RU�U�
Auferindo os lucros que ,poderá lhe proporcionar urna das m�iores tnlcíattvae Catarmenses p�. Um Novo MétodO'
AdqLli r'a acões da « C � A ·L » H�ly!�i,d�crU:�:d1��S��S;;;·g�i�:".�.t�-... lU luétôdo seguro e rápido de remover \_1

T: Â L S A cxcesao de feia goràura. Comece �;. �.'t·j-
ransoortes ereos ·

der põso na p.
rimeira Beman:: c !f!tltt�.

. :r. uiios ao mês. Basta tomar � pas ..1H\Mf

� vezes por dia. �Bte nove mcto�l?, �b,t
mado Forn:1Iode, traz nova vi tafida

doe, saúde e energia como, também t�m..

c,

aparência atraente, ao dissolver !1. {1>(1�

dura. V. n50 só se sentirá. corno parecerá
10 anos roais jovem, Não é neceeeáríe
fazer regime alimentar, n

..eI? usar droga�
dráatiG9.8 ou praticar: cxerclctOS em eXCC!A(

:
Atl'ul ajudando a natureza. FOrIDP _

reduz 8. gordura de um modo g..tY �-.'"

como V. deseja. Peça ForD1.ode. hoie
mesmo, em qualquer íarmácia. Â �o.s5a
......ntia é .. SU.. maior proteção .

'l,

,

, , ,

s ,".
• I. !lo 1

,'1' _

i Capital' CR$ 10.QOO.000,00,
.

Ações de CR$ i.ooo.oe. Chamadas: la 40% 2a 40% - ·35 '20%
Procure hoje rnesrno o Agente da "CITALu em sua cidodfl e ele lhe dará Irt-elhQ:l'es esclo.?'ecimentos.

.,

Seu processo de neturalízaçãe
ainda' não"�oi despachado?

Bsoreva sem dem.ora a-o .Escrttorío Juridico e Admíuistratlvo'
CllIixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
ccítorío se encarrega de acompanhar. e requerer no Ministério da
Justiça' 'o que neoessario for á .sua concessão, bem como, de registro Ide diploma, divórcio e novo oasamentc, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer. I?!lr�e, do Paíz. !,

--.-.---_._ .. _--_ .. -.-.__ ._-_._ .. __ __ _----_.. _ .. _ .. _._ _--_ - .. _--_ --- .. - .. _.-- -:" .. __.._.�

.ALIANÇ.A, DO LAR·· (LTDA.)
, \I

Sede: Avenida Rio Branco n. 91
RIO DE J_ANEJRO

. Aluga-se
Uma casa sita á rua Germano

Wendhau�e.lil.
informações nesta Redação.

................................................. �"'...
Q YALE DO IT.A.�A.í
Pi'Oeurem na A.gêD.�i•.

ProgNsS'o,
LIVRARIA ss, 'L.IVR.ARIA:

ROSA
....

0

.....

'

...

f
....

�
...

0

......... '.. • .. .. .. .. .. ..

A',VI S O
AÇÃO ENTRE AMIGOS

,
'. t .', : ,',

rif� ,��;: ,uma I,
bicicleta Centrum

que deveria correr dia.5 do mês co1'

r�nte, ficou lransÚrida por 'motivo
de fôrça maior, para éÜa 29 deste.

_

... .. •••

,,:
.. �

•

;_
.. 0".,

.... 0,,, Oi ••• o,,. .. ... .. ..

5.0. andar Sala no centro.

"PRECISA�SE

Hf'sultado (h Sorteie realizud« nó dia 28 de Abril
de 1948 Pl<lu Lnterta Federe I no Braeí}. de acôrno com o

artigo 9° (io Decreto Le i n: 7 930 �ié 3 de Setembro de
194n, revigorado pelo di, [I. 8.953. de 26 de Janeiro de
1946 conforme fi ctrcular n 2 da DIretoria de Rendas
raierne=, dt> 8 dI" .Ianeiro r1e '946

.

Plano !Espe<ial· Premiado'o n° 7228
7228-Mi!hnr-Pl'iIDt.llro prêmío :

no valor de Cr$ 10.050.00
228 - Centena -- Prernto no valor de' Cr$ 1.200,00

Inversão ._ Pr(Om10 no valor df> Cr$ 300,00
Plano PopUlar ·Premiado o n� 7228

7228-·M.ilbal'-Pl'imeiro Prêmio no vaíor de Cr$ 5.000,00
228-Centena - Premio no valor de Cr$ 600,00

Inversão - Pr-emio too valor ri� .Cr$ 100,00
.P,lano AliaftCa» 7228 - Sél'ie 8

oene 8 n. 7228, no valor. de Cr$ 50.000,00 - Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 - 11 II

Centena Cr$ 600,00 -» »

Inversão do milhar Cr$ 200,00 - » II

Inversão da centena er$ 60,00 - J) lt

Série 8 fl. 7228, FIO valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo c1ássioo
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 -» li>

CenteRa Cr$ 300,00·'- II 1)

Inversão do milhar Cr$ 100,00 -» lt

Inversão da centena Cr$ 3a.oo - II »

Adaptado ao Decreto n. 1.930_
Tipo liberal

Série 8 numero 7228 no valor de Cr$ 40.000,00
TODOS OS DOMIITIlOS A��O"I"��an do.� Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 5.000,00l'U rijO li UVIliU 11 CfOtena ne va:or de Cr$ 1.200,00

ONIBUS PAR,! 4S Ex-Combatentes. Milhar na ordem inversa no valor de "���o 2����i�
VOLONIAS .1 te�\l�s��,��lã� d�!c��-;��mbs���r� Série 8 numero 7228 no valor de Cr$ 2U.OOO,OO

. , Ca't.arin�, reali�a!á a 7 de l\Iaid, Milhar de qualquer s.érie no valor de Cr$ 2.500,00
Aproveltem a conhecer e a pas-I s�x_ta-rell'a, elelçoes para a .Comp.o- Centena no valor de Cr$ 600,(50

sar um Domingo, alegre nas Colô- slçao dos Quadro� �e sua "ClIretorIa, Milhar na ordem inversíil Cr$ 1.UVO,OO fi A .,J! d
nias de Santana, Sta. Tereza, São! pel? que vem, solICltar, de seu� as- OBSERVAf'.yÓES -.o próximo �ortejo resliz'it.se-á �.JrueDaúo Ue
Pedro de Alca,ntara ou Angelina, i SaCIados o 00mparecimenio, ' para O-viajando em confortáveis ônibus em áquele áto. que se pl'ocessará em no dia 2!} de -M,lÍo fsábad.:l) !)t-'Ia V)tMífl Fedp.I"f1} do (R$ 2.500,00 mensaes
'viagem de recreio. II sua Réde sita a Rua Felipe Schmidt 13rst<il. de cünformidad", com o Der;rt:\to.iei n. 7930, de PS!SSÔ::J,S capazes podem obter co-

TODOS OS DOMINGOS n. 42 A (2° Andar), ás 19 e 30 1 de Setembro de 19·ib. ' l-ocação Plira traJ)alhar·nesta Capital
Partida de Florianópolis - 18 e horas.' Rio do JtIHt'irf). 29 d� Abril dA \948. )U nas seguintes cidades:horas

�

A DIRETORIA
Ale:<tandre da Paz -Fiscnl Federal. It8.jaí - 'joinviUe - Porto União.Chegada a Florianópolis - 18 Q •••••••• ••••••••••

TI" O 1(Id os.... 11 1. Dao horas I
. .. . . . . .

\ ST : � uar�(! r ....fluO - iretor TesoUi'0iro - Lajes -- Lagu.na e Blumenau.
Informações e vendas de passa- f·ERID�S. REtlMATISMO E I O �"'r!\ .... !h,. . -Dc· "et()l�- G'-"I'e' ntc. O sérviço inclue peqnenas via"cM,. . / PLACAS SIFILITIC\\8. .• 1:' "'v 'oU. lI<... . ,

.' ..... ".
•

...

gens na AgenCIa BrasIl a rua 7 de

EI-" d Nr" . Cotn'ldilID,i.W. O" senh:,res c�nili'�Iq�lIildllg. q!:be e.8te.laUJ
�m torno das cidades citadas.

Sdembro, nesta Capital e na Casa
• 'IIJ{'f ft �,',r�ª,�tll�� e,.ro n�l kellR {llUfoS prll dir.,. a Virem á nossa ,;e le, t"lar!'! Cartas do próprio punho, si pos-Comercial, de Andr-e l\iaykot, no D ti � {j l Ii�� jj{;; B!i IM �

E l 't
.

M d'
.•. ,' recebe1'pm l'leUd nremLos fie acôr"l" c.oru o nUS"I.1 Re,

.

.i!',·,. lt ..el acom,D.anh.30do fotografia, para·STelO. ,I ,,'caça0 auxiliar nQ tZ'atarcle ..,tc ' \Av -"
-'J

Reserya desde já a sua passagem. I do. .iflliol lamento. I ex. Postal nO. 5 - Florianópolis.

Carta Patente n. 1f3.-Expedida palo Tesouro Nacional
Piemo Federal do Brasil ICX». «<Y« e «Z�

,

a "Plano Alíançail

hmandade ,'doi .Seahor . Jesús dos
Passos e H.o.�pital de Caridade

VERA CRUZ·
I

De ordem da Provedorta desta Irmandade e de acôrdo com o pre-
eeítuado no artigo 98 do Compromisso, tfaço puhlíco, que no dia 9 do
corrente mês e ano, ás 8,30 horas, será realizada 110. Igreja dó Menino
Deus, Missa Solene com Sermão do Evangelho pregado pelo revmo.

vigário, em comemoração às festividades da "vei:� Cruz".
.

Para assistirem á referida solenidade, :(icam' convidàdos todos '. os.
:fiéis e, especialmente, os Irmãos e Irmãs.. '.

Consistório da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos C Hospital
de Caridade, em Florianópolis, 4 de Maio de 1948.

LUIZ S. B. TRiNDADE

Aliança da Baía Capitalização' S/A
- PERDA DE TíTULO -

Extraviou-se um título da ALIANCA DA BAUA CAPITALIZAÇÃO
S/A, do va.lor de Cr$ :12.000,00, de nr. de ORDEM 92.474,"nr. de SOR�
TEIO 09079, emitido pela As'ência Emissora dQ RIO DE JANEIRO, er:i
Outubro de :1942, pertenc-8nte ao sr. INGO MULLER, residente nestn
.cidade, com os pagamentos ef.etuados até Março de :1948, o qunl de
clara nulo e vai requerer a respectiva segunda via.

Itajai, abril de :1948.

Tratar à rua Til'adcates 00 5

Telefo�� 1393.
"r·�·.� .�..... !� •• {

... ,., •••••
Se dcos quereis ficar
De rnodo' 'facil elege!:i
Fezei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

-. sENHORITA!
A ultim a creação em reiri
gerallte é

.

o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

PreiETiMo-o está '

a.companhando a moda,
" " " " " . " . . ..� � " " .. " .

o malhol' preaeIl-t. para �u fi
lho. {, uma caderneta do ORE"DI·
TO MUTUO PRED,IAL.

'

Paro. as pEssoos de fino
palad.ar Cof-é OUo é.,.

llem pa'!'.

NÃO ESQ U E'Ç A!
.

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
ra d6s melhores profissionais'da
cidl!-de 'para' lavar, passar e tingilt
peió sistema suiço.'
R. Tirad·e.utes « - Fone 1022.

• ! • .. .. • ..

O Crédito Mumo Predial, Ofel'8Ca
aos .seus associados o melh·or pia
no, no :melhor sorteio, por' Crt 5,0.,
mensais.'
... _e i' .. .. .. .. .. .. •• .. .. .... .... .. .... ,"!" ........

o Batalhã� Barriga-Verde
foi constitui-do de catarinenses
de,stemidos e o "Colégio Ba�
riga-Verde", usam a mesma
handelra.
4 " ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,.,;' PROGRAMA PARA O MES E>E MAIO
,

:,.

DIA 9, DO MINGUEIRA. DIA 15, SOIRÉE. DIA 23, DOMINGUEIRA. DIA 29, SÁBADO, SOIR ÉE. AS DOMINGUEIRAS 1<
SOIRÉES TE HÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

, RUA A.,I,MTRANTE LAMEGO, ótimo prédio construido em terreno
�7 x 30 lodo murado, com 4 quartos, ele Preço : ,CrS 215.000,00.

,

--o-

CAPüFlTRAR, casá 'desocupada com 3 amplos quartos,
' hanheiro

.ua quente e ír-iu, banheiro, chuveir-o, instalação sanítárra" ele. 'Pre-
: Cr$ 60,O�0,oo, -

i .: ,l_ , I D" binÓf'ldfi, , " _'
".{) 'Uom h.JU�UluRUA VID-4L RAMOS, casa desocupada com 2, quartos, etc. Preço: '\

fi RI$ 50:000,00'
'

_�_ ,

'

Urantie
RUA LAU�;\., CAMINHA MEIRA, casa de madeira, constru ida em

r�en� cqn� 15x26. com 3. quartos, sala de jantar, cosínha, instalaçãonítãríâ etc•. Entrega-se a-chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00."
, --0-

GAPO])IRAS, casa construída em terreno com a área de 86.000m2,do cercado c m - pastagern.,para 15 cabeças, boa água etc. Preço ....
$ 50.000,00. ",' !'

hípoteoaríes. Con- Visão maior e mais perfeita
que 8 de um bom binóculo

alcança quem tem sólida �

instruçãe,
Bons livros. sobre todos 011

8St1Uot08 :

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Floriao606HIi

; ,

COMPRAE '=r.�r.7r5��En������VECNDA DE "ii
CASAS f Tfl1RfN05

HJPOTÉCAS
AVALl�CÕES
lECaAL!5,Il,COES�=======�=���;:;��

ADMINI�0��O rG����fE: iWA m:ODOrJO -35
,

DrJI'!r}f�4 rlOf?J,V.OPOÚ5 -SAnTA CArAr.uNA-

RUA CONSELIlElllO MAFRA" casa grande com 6 quartos, sala, ha
ejrp etc. Serve também para comercío.. P:l"eco Cr$ 220.000,00.

,
-0-

RUA CONSELHEIRO, MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 DUVi
nentos, sendo o terreo para cornéroío e o superior' para residência
timó ponto, Preço Cr$ 350.000,00. '

'

� . .

,IlUA JOSE MEl\'DE.'3, casa própr-ia, em estado de nova, construída
rn terreno de maranha medindo 15X'35, com 3 quartos, sala, varanda
c. Preço Cr$ 5-0.000,00. -

--o-

-RIJA DEODORO, prédiq com 6 quartos e demais instalações. Pre-
o-s 250.000,00.

,RANCHO QUE1lV1ADO, ótimo prédio todo revestido de cimento, com
pdo o conforto, com 5, quartos. chuveiro, água quente e fria, um mo
r Delco, 2 dínamos com: 900 amperes, 215 arvores frutíferas já pro-
'lindo etc. Preço C1'$ 60 ..000,00,

'

--0--

, TERRENOS
RUA FELIPE SCHi\HDT, tendo H,50xBO. Preço Cr$ 35.000,00.

-0-

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32,
reço Cr$ 35.000,00.,

calçada, linha .círcular,rua

--0-

ESTREITO, 5 lotes de iOx40 (2,OOOrn2), ótimo local. Preço : Cr$
0.000,00.

,
_

'

, ,
.

-0-
'

RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.eOO,oo,
-0-

HIPO'DEüAS
Aceito capital, para empregar sôbre garantias

lte-me sem compromisso. Sigilio absoíuêo,
"" ,. �,

F A ZEN 1:> A
iSW J-OAQULM: gp-ande gleba de terra com cêrca de 5.000 pínhelros

e 4{) centímetros de diamentro e muitas outras bemfeil,orias, como

fja �-err.aria etc� Dóu informações detalhadas aos interessados. Pi'eço

�:�oo,oo. .'
.

.,
..

..

1 •• 2
'

Crim., e ci�l
Conotitu!ção dtl So--...itadad..
.

NATI....RALlZACÕES
-Títulol Dwlarat6rioe

Ellumt••- Praça 15 d. No., �.
lo, claciar,

Rallld. - Ruo Tiradentelo? 47. �rose .. iess i

Ir--;:z-;z:�;;�:"'_
À ,Rua Tiradentes nO 10, já foi

:onfortà velmente instalada a Heda-Itão da revista "LEIA-ME!", cujo
�rimeiro numero deverá circular na

legunda quinzena cb corrente mês.
Dado o capricho com que estó

'endo organizada, espera-se que sc

"', mais uma publicação capaz de re

'etir a nossa vida sfleial e cultural.

TINTURARIA.l
Só a "CRUZEIRO" Tira

dent.es, H
Profissional Competente

Moveis
infantis'

Relojoaria Proqressc
I -

, de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO D •

REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedrdo pbr carta 'ou' telegrama e n�gue
sómente quando receber.

TODOS OS

IMAGINAVEIS!

Berços cadeirinhas
- Pfivcdinhas -bedan.

ços -- brinaue.dos
n1.odernos

P.rát:cos -' Resistentes.

PrJ!ços excepcionais.

NaSural'
R. Gol. Bittencourt 179

• FLORIANOPOLlS

PCLYPHE-NOL
O Desinfetante da atualí-dade
Terror dos microbíos , �che-se

à venda nest s praça
Pedidos a J. MARTINS .&
SILVA. Rua Jeão'Pinto, t 6
'Caixa Postal o'. 332

N, II, o-s 260,00
Marca SOLAGO 8 rubi••

Matel:'ia.l do 1.a

N. v; o-s 200.00
Qualidade d,,,, primeira.

Fah�icQQão Italiana.
Core. diverfoo
AlturQ 13 cmt.

I Caixa d. niq-o.1el-cromo.

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

o "Cólégio Barrtgu-V1irde')
estlí' construido o seu majesto.
so prédio � necessita de sun
valiosa colaboraçD,o.

'. '

N{).�o• ..elóÇ!ioll .ão ccompQnhod01i dOI! l'8spectivo. c.rtificodoe
(;1.e ,garantia.

PECAM·NOS OATALOG03 '"'!" ENVIAMOS GRATIS
,

lUCEND' -& FILHO
'

Ctlritibc·· Praça 'J'irc.dentee. 260·· fàràDd

Negocio
II _

OCaSlOO',de

I '

1 elevado'!.' WAYNE para aútomoveis.
2 'talhas para 3 to�eladalll

1 maquina de' lavar ' 'J

Prateleiras. ,b�lcões etc...
,

_

Tratar na' 'GA'RAG'E D t L' A M :a E R T

FI,ADATI·L
(onfere
Diploma

METODO:
, Moderno e Eficiente

Elllresa Sul Oeste Limitada
_ Linha de transporte coletivo entre'

,

,

- FLORIANóPOLIS - Xapec6 - Joacaba 'jr' Lajes e Bom R{3tiro e

ViQe-Versa. ". ,
.

SAlDAS DE FLORIANÓPOLIS: Todas às 511• feiras às 6 horas da

i manhã.
'

I

'

SAlDAS DE XAPECÓ: Todas às ,211. feiras às 6 horas da manbl.
, IN:PORMAÇõES NA: AGÊNCIA, GLOR.IA. -

Praça 1'5 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone 1.431.
...,� I \ ...""�" 'tI ......._........ _ ...._,......,_ '" ,

-

Guia do" Paraná
- Publica, relação dos, comerciantes e tndustr-íaís com seus snde-

reços. ,

;

,
Dada guia é vendido acompanhado de um mapa- rodoviário

Paraná e Santa Qg,tarrna.
,

Bedação : Rua Prudente de- Moraes, n. 6:26. - Gunitíha. ,

do

Ot.:iç.atn, âiêriamerüe, das 10 às l4 horas, as audigões da
r, í .

' . -; .

Zyg, " :w fi,lIf1dl�' Difusora de' LaGuna,
,970 kilociclos onda de :300 metros.

,Laguna ri- Santa Catarina -- Brasil

f"ARMAC!A ESPERANÇA
{Ilo :rlll.l'�.tIeo !fILO LAU8

.9oJ$ e
-

�!ilu.hi Mllri a ..... proflXlda ' J,

b�1O :aacl..bÜ li}�u - B(lll1Ieop� _ l"$�
lIUll'�1i\U - �1.'t�1iI !l\e' btmlt-ldls.

'
•

-tRAnla&...·l!IóII 8 U:&1Ia -_"iRda 12<i> l';tW!tliU'i'l.l.o MI,iiiil...

. .
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Domingo, no - campo da fCO jogarão amistosamente P. Ramos e Bocaiuva

n irat D ta listas, hoje ii noite no Lira
Torneio aberto
Academícn

..

Será realizado nos. dias 8, 9 e 11}

do corrente - Disputarão equipes
das Faculdades de Direito, Ciências

Econômicas e Farmácia

Odontologia.
A Federação Atlética Catarinen

se dos estudantes (F, A. C. E.) re

cem-organizada, dando início às suas

atividades nêste ano, fará realizar

nos dias 8, 9 e 10 do corrente, gran
dioso e sensacional TORNEIO'

ABERTO ACADf:MICO com o COIl

curso de equipes das Faculdades de

Direito, Ciências Econômicas e Far

DETLHES DA GRANDE 'TEMPO- mácía-Odontología.
RADA Para tanto foi organizado o se-

'A título informativo, daremos, a guinte programa:

seguir, alguns detalhes da grande Dia 8 (sábado)
I..emporada de basquetebol que � Ás 15,S() horas _ Futebol: Facul-

melhor-es ce�to\)olistas do Brastl dade de Direito x Faculdade de

realizarã.o nesta capital, esta sema- Ciênci3s Econômicas. Local: Está-
gunsnomes:, dio da F. C. D.
'Francisco Cuano - Tetra-c�m- na: , Dia 9 (domngo)

peão pualista. de basquetebol pelo Qtúnt!l-feíra - PAULI�A8 X
As 15 horas _ Local: Cancha da'

Cúrintians Paulista; ,UBIRATAN, uma das mais c:.atego-'
Lira Tenis Clube: '

,

José Cuano - Bi-campeão pau-. r'izadas ,equipes de basquet.e�l de 1 1:0 jogo' _ Volei - Faculdade de

lista pelo çoríntialls; Cardoso -

eanta CaLarina e que enfrentOU o
Ciên.cias Econômicas x Direito.

Bi-Campeão paulista rp.el0 Covin- Botafqgo de igual para igual. Pre- � Jogo _ Basquete - Faculdade

tians: Nelson - Bi-campeão pau- vê-se uma partida espetacular on- de Ciências Econômicas x Faculda

lista pelo Coríntians; Dalla Déa - 'de os comandados de Vadico pro- de de Farmácia-Odontclogia.
o, maior jogador de basquete do curarão obter uma vitória que se- Dia' 10 (2a feira

BEL"ÉM BASQUETE CLUBE, que ria de repercussão nacional, dada, ÁS 19, horas - Caneha do Lira

supermtende a excursão dos pau- a sua proporção. .

- Tcnls Clube. \

listas; Adeodató -- Famoso "ás" seeto-teira - PAULISTAS X l° [ogo r- final de velei: Faeulda
.do C" A. Pinheiros; Davini - o CLl.]BE DOZE, que êsly ano se 're- de de Farrnácía-Odontología .x Vcn

maior e melhor jogador de basque- velou uma equipe de Valor excep- cedor do 10 jogo.
.tebol do C. R. 'I'íeté.

, cional, possuindo o maior cestinha � jogo: final de basquete: Facul..

Aí está uma lista de nomes ver- eatarinense _ SERAFIM. A equipe dade de Direito x Vencedor do lO<

dadeiramente sensacionais e a que do Doze jogará, ainda, reforça- jogo.
terão de, se OPÔ'l' Vad ico, ,Érico, da de ALDO _BUNES, considerado Homenagens
Campos, Hélio, Nazareno, Ondinal- pelos botafoguenses o maior joga- Os certames de futebol. velei e

do, Serafim, Ubirajara, Aldo Nu- dor de Santa Oatarlna. Será uma basquete são em homenagem aos'

nes, Gilberto e outros grandes [oga- partida de grande sensação, anele Diretores das Faculdades de Direi

dores catarlnenses. os paulistas talvez sejam surpre- to, Ciências Econômicas e Farmá-

Tanto o Ubiratan, como o Clu- pndidos pelo f'ihra de seus antago- cía-Odontología.

A equipe p'o'uli ,s'Ia de" be Doze, dois legítimos orgulhos nistas, num cotejo de grande ex- -OSJogo;-p-;incipais serão inícia-
� I, do basquetebol em Santa Catarina pressão. •

dós às 20,30 horas,
'.

b b
'

1 esperam enfrentar os paulistas Sábado - PAULISTAS X SELE- BILHETES: A venda dos bilhe-
, osquete O veDl aí ! com a sua tradícional galhardia, cxo CLASSISTA: Um jôgo de elas- tes está sendo efetuada pelos com

A Varig trará, hoje, diretamente, Representando a imprensa- de São
fazendo tudo por uma vitória que se. ponentes da diretoria dos clubes

:... S- PI' b I, se apresenta difícil, mas não de t.o- Vencerão os melhores, num co- Ubiratan e Doze."e ao. au o, a equipe de asque-I, Paulo, travaremos conhecimento .

t b 1 f d do impossível, c que projetaria

I
tejo de decisão.e o, orma a entre os melhores, com um dos arandes J'ornalistas' es-, � Santa Catarina no basq"lletebol na- HORÁRIO: Os jogos prelímina- SJElr=!FJf::;lr=.It=rr=Jr=J!jogadores da terra bandeirante. portivos do estado irmão, Aroldo

Vêm os p,aulistas, cheios de técni- Chiorillo, redator' ésportivo dos
ciona!, de 'maneira sólida e defini- res terão início às 19 horas. Pos-

iCa e de entusiasmo, visitar, ,pela pri- jornais' "Folha dli Manhã" e "Folha
tiva.,

j
,sivelment.e as ,equipes do LIRA x

meira vez, a nossa terra fi a nossa_ da Noite" e cronista esportivo das
E é j,sso, justamente qu� a FAC FIGUEIRENSE jogarã.o, �asquetebol

,gente, 'jogando basqu€tebol, dispu- rádios Record, Panamericana e São procura., Fazer creseer, cada vez em melhor de duas senes.

!tando partidas sensacionais e C8- Paulo.

O':�:��: ::mef���::�mg�?l!�:e:!: Técnicamente dirigirá a embaixa- combinado p'8ulista de basq�e-
�etáculo cem por cento de sensação. àa de São faulo o técnico do Pal-

t b"1St C � ·

... Jógadores do COHINTIANS, BE- me�ra - L)Jiz Gazzolli ,o que é uma e o em an a !h.81"lna � ug,ô-se casa
LEM, TIETf: E PINHEIROS, no garantia da equipe formada pelo Tudo que se disser acêrca do po- gaudo. Disputaram o primeiro tlIr- '11
maior "tour de force" já realizado BEU;M BASQUETE CLUBE, pro- deriodo" combinado paulist; de no e :depóis () segundo. Estamos no urgeo.e,
,em n-ossa terra; no setor esportivo, motor da temporada. quatro clubes, que jogará em I).ossa fi.nal do tornéio municipal. E foi Apartamento térreo com

'terã,o� oportunidade de ei'perimen- Por tudo isso é que se esperam capital 110S dia 6, 7 e 8, ou quinta, quando se viu o UBIRATAN ganhar dois quartos, sala, cozinha �,
,tal' ii' inegável classe que já possuem partidas de sensação, de assistênci:a sexta e sábado, não será demas.iado. duas' partidas consecutívas, fazendo l;,anheiro. Trátar a rua. Vida.l
os cestobolistas catarinenses. muito_, poucas veze presenciada em Queremos, com isso, provar aos numa 48 pontos e noutra,51 pontos, Remos, 45.
Chefiando a embaixada da pauli- nossa terra e que lerá a luta sensa- catarinenses que () selecionaJio, B1!-, contagens nuncá alcançadas em l........ . ,.

céia vem o dr. Ortiz Junior, uma fi- cionaI entre PAT., �ISTAS e UBIRA-, Lf:M-TIETÉ-PINHEIH:OS - é qual-I Santa Catarín�. O Clube D?ze, fre- Pedre" ,)- lOS'gura de relêvo extrao'rdinário no TAN, hoje à noite, na cancha .ilumÍ-, quer cousa de notável e que, se bem,' quentemente chegou a 40 pontos,' ,

. cenário esportivo da cidade-jardim. nada do Lira Tenis Clube. que seja, totalmente favorito na� Porisso é que queremos prevenir, Aceitam. se para o serviço de

,

-

.,_.

,nasQuetebRI sens!te ion !II'
'

��,����e!e�l��s;�����:�á d:���r c� : :�a:�:S�a:�����e��nic:p��:r pa�� alve��:ít:rd�:seC:;�:a: ��olos.
�O II ' II II a ii

ser surpreendido. .

. .' A

I listas, os cata:i��nses poderãp v�r 5.0 Distrito Naval

-

"OS eatarinen�e� terão
. oportuni'-. sivas figuras do �aSquetebol em S. se;�!:�:��S�I�U����o a��i :��::ele� I �it���e� ��: ;t�;I�i::r�::�::a��: Rua' N;�:�selt�a;!�do, 3(1.

,,(fade de assistir hoje o primeiro'! Pfulo, para exibir à nossa "ente a, Botafogo, Estavamos em começo de! tória não seria sensacional., Teria., ••.•••••••••••• , ••••••..•••••

,Jogo da temporada sensacional de 1 téc-nica' e a, sensação.
'

"', : temporada, Os nossos clubes ainda, podemos afirmar,. o condão de co-

-basquetebol promovida pela

bene-I P I' t t'
. _. não estavam

s,
uficientemente prepa-! locar Santa 'Catanna entre os gran-

au IS as e ca arlnenses Irao Jogar .

'mérita FAC, essa entidade que con- t'd
,.

A FAC t' rados. Estavamos, ppdemos dIzer, des centros de basquetebol.
,

' par.I as sensaCIOnaIS. es a
, ..

O d N-
,

l"
' .

1:inua incansavel nos seus propósi- t b Ih d t I b quasI desprevlilldos. s escores as ao sena, a IaS, essa a primeIra
, ra a an o e con a com a co a 0- '. _, , ' .

tos de hem servir os esportes eml -

d t d b d t' t partidas que se dIsputavam, entao, vItona dos catannenses em con-
raçao e o os os ons espor IS as

-
.

b t b I'Santa Catari,na e que tem obtido 1St C t
. 'nao chegavam nunca a 30 pontos, , frontos estaduaIS de ?sque e o,

• • • •
(C an a ,a anna. I 'T

-

B t f O Ub't 'O b' b se pa:as maIS expresslVas vitorIas para a em o o a ogo. Ira an, pn- s alanos, perllam ucano -

nossa terra. A R<\.DIO GUARUJA, como sempre, I meiro, e o selecionado depois, qua- ranaenses conhecem, já, a nossa

Agora mesmo, contando com o prestigia.ndo as .iniciativas de mé-: si surpreenderam os cariocas, fa- fôrça.
'�sfôrço de denodados esportistas de rito, irá colaborar decisivamente zendo os visitantes apenas 31 pon- Vamos, agora, trabalhar para

'S. Paulo, inclusive o dr. Ortiz Ju- para o êxito dêsses jogos, irradian. tos nessas partidas. Nas outras duas equilibrar partidas com paulistas e

nior, vai trazei' um poderoso com- do lá do Lira as três grandes parti- fizeram mais de 50 pO'l1tos. cariocas para glorificar Santa Cata

ninado ,constituído das mais expres-' das, em tôdos os seus detalhes. I Os nossos clubes cuntinuaram jo- rina.
, ,

Direção de PEDRO PAUW MACHADO

Jogadores �eltraordiDárjos de basqúe
tebol os P�UUS ta�,

A seleção paulista de basquete- mais, Santa Catarina dentro do

hol que nos visitará, a convite da BRASIL.

benemérita Federação Atíétíca Ca

tar inense, é, constituida, como é,

já do conhecimento geral, de

federação A. Ca'tarinense
:j'EJMPORA�DA DE BASQUETFiBOL SEL:illCJüNADO DE SÃO PAULO

,

•

COMiISSÃO DE< REGF1PÇÃO
Solon Vieira - Osmar Cunha - Heitor Ferr-ari - Rubens Lange
Flávio Ferari - JOsB Gusmão 'de Andrade' - João Bonnassís -

,()rlando Scarpelli - José Candido da Silva - Oswaldo Bulcão Viana
- Nazareno Simas '_ Érico Straelz Junior - Oswaldo Silveira

Raul Caldas - Hélio M�t.on Pereira - Pedro Paulo MaClfiãao - Aoy
�bral Teíve - Darcy Pereira - Thomaz Chaves Cabral - Paulo

:Scl!eidmantel - Haroldo Pessi - Américo Silveira Avila - Maurioio

:Spalding - Ruy Stockler Souza - Oswaldo Meir-a - Hélio Sal<es,
DElLEG'A!DOS DA F. A. C. JUNTO Á 1<)'M'BAXADA-

Heitor Ferrari :_ José- Gusmão de Andrade _;' Haroldo Pessi -

Nazareno Simas - Érico, Straetz Junior.
i3 PAR'DIDA - SELECIONAiDO X UBIR:\.TA:N ESPQRTE CLUBE

Delegado - Heitor Ferrari;
Juizes - Ponciano Martins - João Rosas;
Apontador - Rubens Pinto Vilar;
Cronometrtstas - Capitão Mauricio Spalding - Dr. P. Seheid-

mantel.
'

�o PARTIDA - SELiEJOIONADO PAUUSTA X CLUBE DOZE DE
AGÓSTO

"ases" autênticos,
Para sómente citar alguns dos.

riandes jogadores que 'n08'Sa rapa

�iada terá que enfrentar, aí vão <).1-

Delegado - José Gusmão de Andrade;
.Juízes :__ Hélio' Sales - João Rosas;
Apontador - Paulo Scheidmantel:
Cronometristas _; Érico Straetz Junior - Cap. Maurtclo Spalding.
.3fl. PARTI:DA - SELECIONAOO PAiULlSTA X SEI.J'EÇW

CLASSISTA
'

Delegado - Dr. Paulo Scheidmantel;
Juizes - Ponciano MarLins - Hélio Sales;
Apontador � José Gusmão de Andrade;
Gronometr isas - Heitor Ferrara -' Rubens Pinto Vilar.

iFlorianópolis, 5 de Maio de 1948.
ISecretaria Federação At.léUéa Oatarínens«,

JOSÉ GUSJhW DE ANDRADE, 1ã Secretário

ARNOLDO SUAREZ GUNEO
Clinica Odóntoloda

'

NO'rUR�A
'Das t8 ás 22, horas, O(}tn bo....

mareada, a Cal'go de abalizado pr-u-
fi!Jf3'ioMl

Rua Arcipreste Paiva 17

Qt J?iNcW/õ-, tl.�Pet-ecÍla.. <

ADVOGADO" CONTABILISTA !

CIVEL E COMERCIAL

'CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

FLORI.A,NOPOLlS-S,C.

PASTA DENTAL
ROBINSON

,

!

..
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(adas.ro Sot:ial do,. ((l Estado,) A beleza é
obrigação
A mulher tem obrtgação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem

i�'li».. .., •.•• c ...... " " •• ' .•• , •••••••••••••• _ ••••••• ,', .••• , ,. '.' ••••••• "' ••• quer. Essa é a verdade. Os cremes

r�� ;lO)' 1II()é)� d.Wimoa lo1tor-. fi,�. à 1'1:.mehM.' fê

,���l.lIa um.xo & :l"@;\'if..M A � � � eh�
�Ji,�� ilAt� t) !It�, lU'ft) �un�

. protetores para a pele se aperfeí-
�J'�" _ ., � � •.••••••••••••. IJ. a� ••.. "" � I çoarn dia a dia.

�.e .. ." " :r ,- ........ ,,'CIo� ...... ,.o;! ... .,�"'.,.,..."'_ ....... 'Io#t;"' ..... � ..... ��Ir" • .,,'lO ) .. <It .. f Agora já temos o creme de alfa ..

.

ce "Brilhante" ultra-concentrado

:�,
(6:) _,. : .. �

,

a� $ .. .".!II; .,. a ,. .. o •• ".8 fII .. _.60.Ma.jQue se caracteriza por sua ação ra

.' pida para embranquecer, afinar e

;� � :("'�. "t'={."r."' "..*.-= It Q._ .tI:l!)eo· �.�" IIi-".'*" refrescar a cutís",

I'iu Pai {.mi } Depois. de aplicar este creme, oh-��. '. � or; e .. ",."' •••• CI,. .411r�.;iI.,.,..,. 'P e e e e e e .. 11 u lo .".,

serve eomo a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador áf�f, .�-� .• "' .,. 'II.Q

""..1õf>�I+ •• " fllt"'.SI "'� � _ , ,." c l"r""' t.

:'I .�.�I! • •• oI tI lI •••• ..ar. .. 'I<· " O> 1III Ij."'�* * •.

�r.Am.M. também. SI� �3 !10ü$lu 40�.
1� e om.u. ......_ .... �Qta�

I
:;_..,..-------------------------_._--

Garage Delambert
Já, executo. serviço de LAVAÇÃO. e Poltme nto

A VI o
Dr. Augusto de Paula
Diretôr do Hospital de

Caridade
Consultas às 11 horas e das
3 às 5.. Rua Vis�onde Ouro

Preto, 2
Continua operetido no

Hospital
Por motivo de doença não

atenda cham·ados,.

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CI,INICA MÉOlCA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO :ii; DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe-

cialmente do coração
-

,

Doenças da tiroide e demais glândulas
internas

:N�UROT'ERAPIA - ELECTRQ.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 hora.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
Comultório: Rua Vitor Meireles. 18.

Fone. 702
ltesidência: Avenida T'rompowski.> 62.

. Fone 760

D�n' D'A�iI;--
Operações - Vias- Urinárias �

Doenças dos intestinos, réto, anus f'

Hemorroidas. Tratâmento 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 Wendba�eD
Cllnica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

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

Telef. 812
---------- .---------

CLíNiCA M:ÉDICA E CIRúBGICA
DO

Dr. Aujor .Luz
Médico-Operador-Parteiro
Consultório e- residência:

Praça Pereira � Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

- Fone 841

FLORIANóPOLIS

Dr. Roldão Consoni

Dr. Lins Neves
. Moléstias de senhora

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

ltesidência - Rua Sete. de Setembro
- EdL6icio I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834
�.--------.------------�--....----------------.-------------

CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE·

NHORAS - PARTOS
Formado peja Faculdade de Medi

cina da Univer-sidadc de São Pauto,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula.' '

res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

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

Consultas-i Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
.

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

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

. do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
ela a Psicopatas do Distrito

Fedeioal
Ex-interno de Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciário

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

Nb"RVOSAS
Consultõrio: Edifício Amélia

Neto - Sala 3. ,

Residência: Rua Alvaro de Car
valho, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305,.

- Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivaménte de crianças

Rpa Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Panlo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26.
Telefone: 1.405

Con8ultas das 1'0 ás 12 e das 14 ás
lS hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

TINTURARIA CRUZ'EIRO
1'tiI'adent�s 44

-LA.VA e
.

TINGE ROUPA.S
Reforma chopeolõ<

.Proflssronal eo."npetente - Serviço rapido e garantido

BOM NEGOCI;Q

2a. FEIRA
Panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

·4s_ FEIRA
Panair - Norte: 9,40.

;;;��� = ;;��:,�:l�A Inspeio\ria 'de Veículos
����l� = ������:: ,. e Transito Público
Panah' _'- Norte: 9.40.

I'
A fim de desfazer dúvidas, comunico a. quem inter,esl'lar po_ç.l)a•

• •�a.n.a�l: .--:. ��!:..1:,�?. . . . . . . . .. . . .. que o, apr,endizado
e os exames .para Carteir,as Naci,onal de Hab li-

VENDE SE
tação 12ão s�o. obrigatóri?s por intermédio �e Auto-Escola, no enta.ll
lo, seruü eXIgIdos para Instruendos 'os s;egulIlJLes:

- a) estar ao lado de mobo'rista habilitado; . (

. .
I b) ser maior de 18 anos;

Uma, otzma PloPtledade c) possuir carteira de identidade; _

con temio 2 casas, l2arage, po- d) ter Ji,cença e zona. limita,da, p�ra. Q apl'endizado, mediante
mar e pasto. de0Iarar:,ão da autondade de TransIt,o;
Tràtar em R h Q'

. e) não ,otlnduzk no veíoulo, ouLras pessôas, a não ser o instrutor.

d z. �nc.o uezma-
i Inspetoria de Veículos e Trânsito Público. em Florianópolis, 211,o na rarmaCla PIlar ou em· de abril de 19/18.

Cambirela com Ra.ul Se lI. (Ass.) Nuno da Gama Lobo d'Éça - Inspetor Geral.

para quem possue' de Cr$ 10.000,00 a'ié Cr$ 100.000100 renda
certa de lO'!. ao ano com r,eoobimento de ;uros mensais.

Informações nesta redação.

vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. o
Creme de Alface "Brilhante" per-o
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.
É um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S./A.

Co.\.18all Civeirl e Comercíai••

C!�ntrQto.. Di.trato., etc.
Serviço. de Contabilidade

em geral,
Caixa Poetai, 105

Florianópolia - S. Catarina

&iS'W&M*

Qt. fliltcloljo. fl.�Pt*€(Jt:a.
ADVOGADO· CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL.

:CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

·'FlORIANOPOLIS.-S.C.

O TESOURO
Da ínstrução está ao alct:mo-e

j,e todos. Dá ess,e tesouro ao teu
amigo analfabeto, l�va:ndo-o a um
curso de a.lfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de FlortanópoHs ou iI18. Cate.
dral Metropolitana.

PANAIR DO BRASIL S./A.
Novo horário

-A PARTIR DE 113/948

Crédito útuo Predial
(Dar muito, com o pouco de muitos)

Proprteíários : J. ·MOREIRA & OTA.

Rua Visconde de Ouro Preto, i3 - Oaixa Postal, 5 - 'I'el- 1324

Endereço Te!. - CRE'.[lQ;MU'I'UO - Florianópolis - Santa Ca-

tarina.

Resultado do :120 sorteio ",PLA.t�O B" realizado dia 28 de Abr�

de 19'48.
CADERNE'l'A N. 17.,228

PMMJO ,MAIOR EM MERCADORlAS NO VALOR DE CR$ 5.000,00•.

APROXIMAÇõES SUPE.RlLORES APROXLMAÇõES IINFERIOHES.

Em mercadorias no valor de Elm rnercadorias UD valor de-

Cr$ 6-50,00 cada uma
.

Cr$ 250,00 cada uma

Caderneta 11. 17.229 Cader.neta D. 17.227

'Caderneta n. 35-049 Oaderneta n. 35.047

Caderneta n. 26.567 Caderneta n, 26.665

Caderneta ,n. 11.359 Caderneta n. 11.857
Caderneta n. 36.050 Caderneta n. 36·048

O resultado é dos cinco primeiros prêmios da LOTERIA FEDE;"

DAL, da última extração realizada no dia 28 de Abril de 1948.

AVISO: O próximo sorteio do .rnês de Maie, realízar-se-á no diaJ,

2 de Junho.

Plorianópoiís, 29 de, A,bri'l de 1"948.
VISTO: Dante ,C. Neiva - Inspetor auxiliar dos Clubes de 'Sorteio..

Propi'ietários : P. P. J. ,MOREIRA & CIA.
CRÉDITO MUTUO PtREIDIAL

Domingos Fernandes de Aquino Sunerintendente Geral.
.-

j OOm'ANB.IA OIk&.WN(:A DA' BM;;4\9'
1 ��,� _ UJ1� -_. ��, IAi'

i -[J!CilB"B!f�� 'i'fI 1f'J.U!5'f��"���f-
I CifrSfIl do BlIllsf!iço d. 194�!

! CAPITAL E RESERVA�
I
,

f
,

ReepOD9abilidal1(!I.f
Recet.r-
Ativo

o-.
c-s

.

•

�r' 80,900.606.30
5.973.4010755.97

67.053.345,30
14�U. 76.603,80

Siahtro6 pegOlJ nolo ÚH::Ü'noll lu .mm;

Rej!J;)onfBst. 'lid.l'.iet
98.687.816,30

., :'76.736.401.306,20

SENHORES ESTRANGEIROS
- A firma M. L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária), acha

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

-0-

PERMAN�NCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE
NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó-

RIO CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE
MOTORISTA
-0-

- A Assistência e informações sôbre processos Ja encami-
nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo :- Pôrto Alegre - Fiorianópolis _

Curitiba.
-0-

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

assunto.
no

-0-
ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 10

sala 4.
andar

Enderêço telegráfico: INTE�.
Caixa Postal, 195 - Telefones:
- 1584.

- 1409

Fab!.'ioa.nt. é dill'ltl'ibuiôo't''''''' da. afamadl1. COft�
f.açõo. -DISTINTA- • RIVET; Ponue um grano':
d. aOl'timonto dQ cQSamiral._ rllloadolls' brina
bona o bowtolt. algodõ...�mol'in. e r.r..iamento.
fJCAlil:.1 alfQ��tall!;, <iiue ·I'eoeb. dir.t�m�llt� da.

Bnk'.. Ct:.!;'t·HM·Gi��tt.!llt d@ �nt.• .I.'101' no ••ntido da Ih.. tIl'.UI'$l'tUr. ilmtJli

Fl;!)'l't�il\bp<;,;J.i,*. ...� FILIAJS "'rte Blumencn..'! .. La1e!!!.
fdbw1,::à.li; '1 CaltCl coA CAPITAL" ah�.a·H:'1 c Gtt.'l&:ô�ao d€'h:fi

'1hdto tU'ItolJ de .i«pt1:H!n�m fíjltH�Sll acmp:ru.»l�' MA'1'RIZ �:;.-u

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o oral. Dutra laia, aos .jornalistas:.:
Problema� abordados

Rio, 5 (A. N.) - Abordado pelos gern é, exatamente, de melhor coe.

[ornalistas," em Araxá, o Presidente nhecer o local, as condições atua:l�,
Eurico Dutra concedeu a seguinte mente existentes e as necessidades,
entrevista, respondendo às pergun- dos criadores da região.
tas que lhe foram dirigidas: I De acôrdo com o contrato da Rê•.
Perguntado sôhre o plano de re- ele Mineira de Viação, o lucro even,

cuperação econômica e qual a dis- tual dessa ferrovia é repartido en

posição do Govêrno Federal no sen- tre os govêrnos de Minas Gerais e

tido de sua efetiva cooperação, dis- da União. Havendo deficit, êsse ope.,
se: ra apenas sôbre o' Estado de Minas
- "Desde que assumi o Govêrno, Gerais.

empenho-me na prática e enraíza- Acha V. Exia. provável a modifi•.
mento do que denominei, em minha cação do contrato visando dividir"
última mensagem ao Congresso Na- êsse deficit entre os dois govêrnos?
cional: o ideal de um federalismo - "Essa. pergunta envolve maté,
ativo e militante. Para isso vem o ria administrativa que depende de
Govêrno Federal cooperando com exame e pronunciamento dos órgãos.
o dos Estados no terreno agro-pe- federais competentes.

.

euárío, dos transportes, da educa- Finalmente, abordado sôbre o es.

ção, da saúde e no administrativo. tado das reformas que se projetam"
Recordo-me de ter lido uma entre- em relação à legislação trabalhista,
vista em que o eminente Governador assim respondeu o Chefe da Nação r
Milton Campos declarou que em tô- - "O Govêrno e o Congresso têm
dos êsses setores, Minas Gerais tem em estudo a legislação destinada a

contado com o apôio federal parti- dar cumprimento ao que foi inovado

cipando das suas iniciativas e ati- no assunto pela Constituição. No
vidades. Assim, continuará sendo, mais, as. leis trabalhistas, como tô

inclusive naquilo em que a nossa das' as outras, são sucetíveis dos,

cooperação fôr tida como necessá- aperfeiçoámentos que a axperjências
rla., indicar, sempre no sentido de me-.

Indagando os jornalistas de co- Ihor confecção dos seus objetivos.

H8J·e e amanhã mo aprecia a atitude do Govêrno e suas efetivas alHmças".

I�in�i.ro com relaç�o ao caso do -··-----;:o E�TADO"

RO pa.s.sadu' ESPlr�:o San�o e �Ill.aS, respond��: Dando folga aos 'seus auxiliares;
- Na quinta-feira passada dirt-] o' 1-.. paI' '8 I' dia �an. .

. e operarias ,;o.]e, ' e '" _.

gi-me aos governadores dos dois
t'f' d. "0 Eot'do" :- ci -cularéA DA'rA DE HOJE RECORDA·NOS Estados sôbre essa questão. Nessas
) ica o, :; a o dn<10 sábad , ..

QUE'." -. .. amanhã, reaparecen o no sa aoo..cartas, que serao dadas a puhlici-
8 do corrente.

- cm 16114, o 'Conde Maurício dr dade e no discurso que proferirei,
Nassáu entregou o jovêruo do Bra- expresso os meus sentímentos a

síl Holandês ao Supl'emo Conselho respeito do assunto como Chefe de
do Recife; Estado e como brasileiro.

- em 1736, 110 R io, deu-se a ins- A uma mitra pergunta sôbre a

talação da Academia dos Felizes, propalada mudança da Capital Fe-
no próprio Palácio do govêrno; deral para UberJândia, esclareceu:
- em 18:17, o General Bernardo - "A Constituição prevê o pro-

da Silveíra, marchando de Toledo césso de escolha do local para a Iu

para Montevidéu, repeliu um ata- tura capital federal. Já está cons

que das fôrças de cavalaria de' F'ru- tituída e em funcionamento a co

tuoso Rivera;
-

missão de estudos da matéria, que

-,em 17'19, me Cordovez, Bento· deve ser apreciada segundo crité-

Gonçalves aprisionou o," Coronel rios objetivos. Caberá ao Congresso
Fernândo otorguez, das dopas ori- Nacional, à vista do relatório que

�8}r!io rel'0b •.d'osentais do General Artigas; receber, dar a decisão final a res-
(J I{J li UU

- em 1867, quan€lo da guerra
peito.

I P Id tInterrogado sôbre o .desenvolvi. pP, fi f1l8' Iln ecom o clitadol' do Pal'aguai, o Ma- !ti li vII
jor Tomaz Gonçalves (um dos bra- men�o do plano Salte, lespondeu o .

Rio, 5 (A. N.) - Os srs. Juam.

vos_ "soldados da constancio do va-
Presidente Dutra:

AtiJio Bralll1uglia ministro do Ex-·
lor" da cO'luna do Coronel Cal'los

- "�.plan� mandado estudar pe-I 'Lerior da Argentina, e ,Cesar Vas-'
de MOl'ais Camisão) tomou.() acam-

lo Governo Federa.l .para melhorar co'ncelos, do Paraguay, serão re-'
a disciplina da atIVidade adminis- cebidos hoje- ,em audiência pelo.,pamento paraguaio na Invernada trativa, e'ncontra-se na 'Óltima fase,da Laguna. Depois teve início a presidente da República, general'.-
esperando dentro em pouco enviá-lo Eurico G:aspar Dutra.mundialmente conhecida e admira-
ao estudo e deliberação do Poder -

CHEFE DE ESC*ITÓRIOI I
lO

t da ",Retirada da Lag'una". n.U �S "Om'ODIS g� Legislativo.lã li u�
- em 1941, nesta cidade, foi fun- Focalizando o plano de amparQ Firma industrial precisa de pes-Rio, 5, (A. N.) � Investi dores dada a "CO"'1)el'atl'V1a E"dl'tol'l'al e • o

t'
•

de ' ·t 'r' dv - aos pecuáristas, principalmente aos soa com pra !Ca e"crl o 10 e e '

do setor trabalhisLa da

DJ'Vi'SàO ele Cult1lra InLelecttlal ,de Sa' nta, Ca- 't
-

t·]. criadores de gado zebú, disse: eSCfl uraçao mercan 1 •

de Policia Política e Social eU- tarl'na" c,alcada no Oecl'e"o-leI' 581
.

C t' CI f d E 't"" - "Sancionei, como é do conl;leci- ar as para 1e e e ; scrI Orla, .

v,eram ontem, no teroeiro a dar de 1 de, Agôsto de 19='0, (],e nada ·se I I
. C' 'p t 1 139

.

d hu mento dos sen lores, a el que o alxa os a ,. ,mencwnan o a- -

do edificio Piauí, situado á aVe- s'abelldo so'bre S11a atl·vI·dade. C
.

d
• b·l·t

-

t-ongresso votou, VIsan o esse am- I 1 açoes e pre ençoes.nida Almirante Barroso, ne,sta ca">
paro. Um dos objetivos desta via- Guarda-se sigilo.pital, o ex-vereador Aloisio Neiva A DATA DE AMANHÃ RECORDA-

F,i1ho, secretário politico d-a cé- NOS QUE:
lula Ivan Petrovich; Richard Gu-

- em 1836, João Teixeira Nunes
temberg Lisboa da Costa, fun,�j\)- fundou Tubarão, neste Estado;nário do InsE�U'to dos Comereiá

- em 1810, No Estado do Piauí,
travaram-se os combaLes das Ma-

�.
o

.

IRASIL QUE EU VI
(O Círio de Nazaré)

AREXO JúNIOR
HA algum tempo atrás, quando da publicação da minha crônica

sôbre ,a Capital do Estadd do Pará, prometi escrever alguma coisa a

respeito da grande resta do Círto de Nazaré, que é realizada todos os

anos naquela cidade. E hoje aquí 'estou para cumprir o prometido.
De iodas as festas católicas brasileiras, sem dúvida alguma, o

Cirio de Nossa Senhora de Nazaré é a maior. A imponência dos feste
jos e o acompanhamento da procissão tornam-na espetáculo deslum
brante e inesquecível.

Já em JGlho, dois meses antes da f'esta, começam os preparativos.
O "arrarial", 'ponto central dos festejos, depois de dividido em lotes,
é levado a leilão- Em poucos minutos êles são vendidos e imediata
menLe os locatários começam a construir suas Lendas. Bazares, bares,
restaurantes, parques de diversões, casas de jôgo, etc., são construi
dos da noide para o dia. A ítumínacão elétrica do local merece a má
xima atenção por parte dos organizadores da festa,

O povo começa a afluir de todos os recantos do Estado e de fóra,
tamnérn, vem muita gente. No prímeíro dia de outubro o "arraial" co

meça a funcionar. O Cir ío, então, é o assunto único das conversações.
No segundo sábado. do mesmo mês, ás vinte ho-ras, a Virgem de

Nazar-é é transladada do Colégio Gentil Bíttencourt para a igreja da
Sé (Catedral), e, logo após a checada, é a Santa retirada do andor,
pelá Bispo de Belém, ato óste aplaudido freneticamente pelo povo,
No dia seguinte, isto é, no doruí llg-O, é rezada u'a missa ás sete horas e

em seguida é iniciado o
'

Cirio.
Somente aqueles que tiveram oportunidade de apreciar aquela

procissão podem fazer uma idéia da multidão presen te! Mais de cento
c cinquenta mil pessoas formam o cortejo que acompanha a Santa!

Encabeçando o mesmo vai uma banda de clarins e em seguida, pela
ordem de discriminação, os seguintes carros: odos foguetes; o dos

milagres, onde são depositadas RS promessas: o dos anjos, cheio de
crianças vestidas a caráter; o da Santa, onde se vê um enorme quadro
representando a Virgem e finalmente a Berlinda, carro menor e que
trás a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, íanagem essa com mais
ou menos Lrin1.a cetímetros de altura; í:Síe último carro é puxado pelo
povo que disputa, de qualquer fórma, um lugar na corda! Na frente
da B-erlinda, dentro de um cordão de isolamento', vão as autoridades.
uma banda de música encerra o acompanhamento,

Depois de um longo percurso através 'das principais ruas da cí
,dade, a PT00is�ão Chega á Basilica de Nazaré, onde a Santa permanece
'dur.ante os quinze ·dias de festejos. Ai, então, começa a festa propria
mente diLa. O "anaial" transforma-se numa verdadeira colmeia hu
mana. Lá a gente pode almoçar, jantar e ceiar. P·arece que toda Belém
se transporta para aquele local!

No décimo sexto dia, pelas seis hOl'las da manhã, é feito o re-'Cirio,
que consiste em transportar a !Sania, da Basilina para o Colégio Getil
Bittencourt, onde a mesma permane.c�á até a próxima festa.

leuoe-se a Comissão Prêsos os represeo
Mixta no Senado tantes d-e várias cê ..
Rio, 5 (A. N.) - VoHará a reu

nir-se, Ihoje, no ,senado, a ,Comissão
Mista de Leis ,Complementares,
afim de concluir a a,presentação e

votação das ,emendas oferecidas ao

projeto' {!Iue define os crimes de res

ponsabilidade do Presidente da Re

pública, ministros e .governadores:
Na msma reunião, o lideI' da maio
ria na Câmara, depu'tado Acúrcio

".DoI'les, deverá requ!irer urgência
para imediata discussão do proje
to-lei de defes'a do Estado, elabo
rado p.ela Sub-comissão que tem
como relator o deputado Lameira
Bi ttencourt.

rios e secretário polít.ico da sélu
la Vidal Negreiros e Geraldo Ma
chado Manosa, fundQnúr!t> do
Departamento de Identifi0':l(;:io da
Prefeitura, secretário po!ítleo da
sélula Pedro Ernesto.

o Crédito Mutuo .Predial, ofere
ce 00. seu. cSlociadOl o melhor
�lano, no melhor lorteio. por Cr$
S.OO maneai..

.

I Concurso Rainha da Cidade
Sob o patrocinio do CREDITO MUTUO P.REDIAL,

CINE RITZ e ]orl'ial O ESTADO.

Voto para Snrta.
. _

• I

Regrf,SS3D 30 Rja
O Presldp,nte

Rio, 5 (A. N,) - Hegressou on

tem de Minas' o senhor Presidente.
da República, o qual ali fora Inan

gurar a Exposição Agro-pecuária
de Uheraba. O, desembarque do

general Eurico Dutra 'realizou-se
no Aeroporto Sant.os Dumont as

treze e quinze, com a presença
dos ministres, Chefe de, Policia,
Prefeito do Distrito Federal, mem
bros dos gabinetes civil e militar

e outras altas autoridades.

Para unia Vila
Operária

HiQ, 5 (A. N.) - O Presidente
da República au torizou o Institu
to de Aposentadoria e Pensões
dos Marítimos a emprestar qua
renta milhões de cruzeiros á ad
ministração do porto do Rio de

Janeiro, a juros de sete por .cento
'ao ano e pelo prazo de vinte anos.

Destina-se a mencionada quantia
'á construção da Vila Operária pa
ra habitação dos empregados e

funcionários daquela administra

ção dos portos do mo de Janeiro.

3

tas de Curumatá e Egito, na revol
ta dos "balaios";
- em 184.0, no Maranhão, tra

vou-se o combate çle Caléngue ten-
do o Tenente-col'onél Dias Car-

l
neiro derrotado os

"bala,ios";,
- em .1868, f'aleceu no Rio de

I Janeiro, o estadista Euzébio de
Queiroz, que hávia conseguido re-

primir o tráfego de Africanos no

Brasil;
- em 1880, na Fazenda Monica,

Rio, fa]eceu o M'arcehal Luiz Alves
de Lima e Silva, Duque de Caxias,
nascido em 25 de Agõsto de 1803.

And1Té Nilo Tadasco

PARA FERIDAS,
ECZEMAS.
INfl-AMAÇCES,
COCEIRAS,
fRIE1RAS,
ESPINHAS,.ETC.

o Senado não InD-·
clona btlje
Rio, 5 (.A. ::'11.) - O senador ala->

goano Cicero Vasconcelos, refer in->
do-se á festividade litúrgica do

dia de amanhã, consagrado á As-«

cenção do Senhor, pediu que, con->
sultada a Casa, não se realizasse a,

sessão amanhã. O Requer lmento:
foi aprovado, não 'bavendo portan
to sess�o no Senado.

FRECHANDO,
,

•••

Alguns ex'emplos da sabed01'ia administrativa do prefeito
de Joinvile, sr. Hans ,Colin, da U. D. N.:

10 - Negou-se a conservar os oampos de educação física
dos grupos escolares. Estando êsses estádios, em Joinvile; em
boas condições, a conservação r-esumia-se a mandar passar o

ancinho nO' mato, crescido durante as férias. O gasto econo�
mizado valerá o sacri.ficio de dezenas de centenas de crian
ças prejudicadas com a birra do ,sdil? O sr ..Hans não com

pr,eenderá a necessidade da educação físioa ás novas gerações
de bl',asileiro,s? A quanto importava a despesa.? Em virt.ude de
lei, cumpria ou não á Pr,e.f.eiiuua conservar os ciLadas campos 'r

20 - Dispendeu, ém pleito judi'ciário préviá e recoI�heci
damente perdido, a importância de vinte e duco mil cruzei
ros. A causa já foi julgada e teve o insucesso esperado. 1!:sse
dinheiro, em pa.rte mínima, bastaria para conservar os cam-

pos dos grupos I 'I

30 - Neg·ou-.se a 'ceder prédios escolares munici.pais par-a
neles serem instal'ados cursos de alfabetização de adultos _

obra em que se acha empenhado o Govêrno da República. A
,cessão em nada onerària o municipio. De arrepiar ...

110 - Negou-s'e a receber um banheiro carrapaticida s'oli
,citado pejos criadores de Pira'beraba e construtido, nes.se di-s
triLo, pelo Govêrnó Federal, dentro de ac.ôrdo mantido com o'
ESt.ad-o.

Se o'corrências policiais porventura ocorridas em Bom
Retiro justifi,cariam, como 'quer o Diário, um pedido de in
tervenção no Estado, as atitudes mórbidas e criminosas do
Dl'efeito Joinvilense .exigem a intervenção estadual.

Com êsses escribas do Diário, só mesmo )D'andando-os to-.
mar hanho nO' banheil'o ,que o sr. Colin não q'LlÍs receber.

r;WILERME TAL.i
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


