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o USO DO 'C,ACHIMBO. _'.
o fole udenísta desta Capital ac-hou ensejo, agora, por ocasião

da reabertura 'dos trabalhos da Câmara dos Vereadores, para soprar
':'1 intriga naquele recinto. Vem como pretexto o fato de haverem os

v.ereadores do P. S. D. apresentado diverssas indicações referentes a

melhoramentos na cidade e no interior do município. O caso nada tem
de estranho, sabendo-se "que, em reunião .previamente realizada por
todos os representantes pessedistas e a cujos objetivos não estava

.

alheio o dr. Prefeito .Municipal, ficára assentada a atitude da bancada
em face das providências que iriam ser objeto de Indicações cm ple
nário. Mas o jornal da U. D· N. local, veículo de intrigas oe de inverda
des, não sabendo portar-se ao nivel de um debate construtivo e leal,
logo pretendeu aproyeítar-se daquela circunstância para proclamar
que ·fôra intenção dos vereadores pessedístas expor a uma censura

'velada a atuação do dr. Adalberto 'I'olentíno de Carvalho.
,

Não, havia nec-es-sidade alguma de. opormos á maldosa versão ude
nísta os cornen tárIos que .lea nos sugere, se não nos fôra oportuno
mediante tal desfaçatez, acentuar o que tem sido motivo de nossas re
petidas advertências a todas as pessôas de bôa fé, quanto aos processos
de que se valem os oposicionistas para indispor os homens da si
tuação aos olhos do público. É certo 'que' já ningtrem leva a sério os

solí loquios desses pregoeiros da "eterna vigilânc-ia" e cuja preoeu
'pação não consiste, em verdade, sinão no desvirtuamento dos fatos
mais conhecidos e na inversão dos propósitos 'mais- no tóriamente
honestos,

'

o «Dia da Vitória»
no Rio de Janeiro

-, Onde o "Diário" quer 'que se veja uma manifestação de des- RIO, 8 (A. N.) - Na reuniã.o de

'Prestigio, é exatamente vista uma demonstração de confiança e de ontem do Sepurior Tribunal Elei-

cooperação ativa Ninguem desconhece, nesta ilha, O devotamento

GeneAros de livre toral, presidida pelo ministro La-
com que o dr. Tolentino de Carvalho, gozando :efetivamente da con- fayete de Andrade, foi julgada um

:fiança integral do dr. Governador _dO Estado, se entregou, desde .importante processo da Bahia, onde
logo, aos mesteres do cargo em que, estamos certos, sabe portar-se á entrada o partido 'Social Democrático
.altura das grandes dificuldades do momento. pretendia a apuração duma secção

A. sua atuação no govêrno municipal tem sido, até· aqui, digna RIO, 8 (A. N.) -'Começou ontem eleitoral que, o Tribunal Regional
dos mais justos louvores, tendo-se presente que as condições dos .ne- vigorar o decreto há dias. assina- havia anulado.
gócios do Municipio não são de' molde a favorecer as realizações

.

rle do pelo Preisdente da Repúblicn,
vulto, Não falta ao ilustre Prefeito de Plorianópcl is a visão lúcida concedendo ílcença prévia para a Dando provimento ao recurso do

dos problemas contra 'os quais se' debatem as populações. São proble- importação de artigos de..consumo;' Partido Social Democrático, o Supe
mas complexos, que não se tem dif'ículdade em apontar mas para Os gêneros que poderão ser rece- rior Tribunal Eleitoralmandou que

cuja solução n·ã.o� hasta apenas a vcntade, por mais enérgica, de um bidQs são os segl,:intes:. al,�lo, aç,ú� � fôsse. con�iderada vál�da in-loco, o

homem de .govêrnc, ainda O mais animado de desejos de realizar o
cal', arroz. aves dom.éstl'cElS pnTa! que ímplíca no afastamento do.

melhor e penetrado de um espirita público extraordinário, como alimentação, aveia, banha, batata,
I
prefeito empossado, �tenC(mte á

é o caso do dr. Tolentino de Carvalho.
carne verde e seca, c-ebola; cevada, União Democrática Nacio� para

Os srs. vereadores do P. S. D. conhecem tais problemas e não
feijão, legumes frescos, queijo, tou- 38sumir o cargo o candidatO ". do

desconhecem tal homem. Nunca, pois, lhes -passaria pela mente o
cinho, trigo em grão ou farinha e Partido recorrente, sr. José de �r-'O b 1-pensamento de u:mtj. perfídia imperdolÍ.'ifel, qual a que IÍ1-es atri,bui o
vinagre de uva. valho Rocha. S ens a emaes

jornal udenista.

E hDaí á não termos a menor dúvida a respeito do fracasso de mais }.... iquem tranquilos, IlortanLo, os do "Diário" e os que por de- ·na span a
essa insidia do vespertino das intrigas, num caso em que, posiiiva- trás <:la r01ha da tarde já ':pr,elibass,em as alegrias de um "c-aso" entre

mente, g'olpeou _em falso e que somente nos fornece mais esLa exce- o Prefeito e os vereadores de maioria. Todos trabalhamos concor- \Vashington, 8- (U. P.) -- Fonte

t
' oficial anunciou que é esperadalente oporLunidad-e para adicionar nova -prova de que não são jus- des, todos nos entendemos perfeitamente bem e -ados nos capacI- '

tos, ne·m sabem ser nobres os jornalistas da U. D. N. entre nóS. Em- tamos, há muito, de ,que o desespero dos nossos adversários está na pa'l'a hoje a assinatura em Madrid�
p·enhados que se- acham em deformar um acontecimento mu'ito ex- razão da co'nsciência das nossas linhas partidárias, invulneráv,eis a dum .acôrdo sôbre os bens alemães

;pressiyo, que é o da <mais estr·eita e préviamente articulada coo-pera- Iodas as intrigas. na Espanha. A demora na con

ção da bancada pessedista com o Prefeito, os foliculários ude- Folgamos em que o "Diário" nos tenha proporcionado mais c-lusão do assunto deve-se ao go-
nistas não s� ape�cebem do, �escré.d�,t� que �hes min� o terr.eno Sô-Il esta ocasião de reafirmar a inteira coesão do P. S. n. em tôrno dos "êrno francês, que tardou em apro-
hre o qual :Já OSCIla o precarlO edllÍl.clO da 'eterna vIgilância". seus homens de governb., vaI' o' acôrdo.

RIO, 8 (A. N.) - Em comemora

ção ao "Dia da Vitória" foi rea

lizada, ontem, no Ministér-io-da Edu

cação, uma conferencia alusiva it

data. O professor Pedro Calmon, d'1

Academia Brasíleíra de Letras, es

pecialmente convidado pela Asso

ciação dos Ex-Combatentes do Bra

'eil, foi a orador.
O início da .solenidade está mar

cada para as 17 horas. Entre as

altas autoridades presentes, encon

trava-se o eoornel Delmiro de An

drade, .ex-comandante do décimo

primeiro Regimento de Infantaria
durante a guerra- e atual presiden

. te daquela Associação. Para essa

f'ela.s a Associação dos Ex-Comba

tentes do Brasil convocou a popu

lação em geral.

Uma condecora
ao Presi

ruo, 8 '(A. N.) - Em audiênY:íi
especial, no Palácio do Catete,

r:

�
Presidente da Bepúblíca recebeu o

sr. Porfiro Herrera Baez, embai
xador da República de São Do

mingos, que lhe entregou a Gran

-Cruz.vplaca de ouro, da ordem he
ráldica "Crist.ovão Colombo". Nes- os gabinetes
sa ocasião, o chefe, da missão. di- presidência.

* * *

RIO, 8 (A. N.) - Agradecendo "o discurso e. a condecoração que

lhe roi feita pelo governo dominicano, 1), Presidente d� República.,

general Euric-o Gaspar Dutra pronunciou as seguint�s. palavras:

"Agradeço .sensiJ:iilizaclo a alta d.istinçào que � �xcelentlsslmo s,en.h�)!',
P esi dente da República Domimcana, generalissimo Rafael Leônídas

. r
,

C "PI d O ,�

'I'rujíllo, vem de me conferir com a Grande ruz
. �ca.. � �lro.

da ordem "Cristóvão .Colombo", que foi por sua excelência
.

institui

da para celebrar a memória de quem rasgou novos ,ho�izontes á ch'i-·

lização ocidental, em hora tão grave e de tensa perplexidade quanto a

que ora vivemos escol,hendo-me para, detentor de_ssa gra.?�e hon.ra•.
Bem sei que o pensamento intimo do chefe da Nação DommICana, alll

da que· represente uma desvane&oedora cortesia pessoal para como (),

chefe da Nação Brasileira, se dirige de preferência ao- próprio Brasil, 1'e:8-
saltando-Ihe assim os esforços ininterruptos, desde a sua 'índepen-:

dôncia, a pról da solidariedade continental e da paz universal, O

Brasil se orgulha, em verdade, senhor embaixador, de haver sempre'

trabalhado, infatigavelmente, no Império como na Re�úbliea, pela.

perfeita harrnónía entre as nações americanas. E uma norma a que S,(;·

tem mantido invariavelmente fiel, 'recorrendo ao arbitramento e a.

meios pacif'icos 'para dirimir os pleitos' fronteiriços ou os desenten-·

dimentos internacionais..Eis uma politica que já se tornou histórica"
uma vocação que um chefe de estado brasileiro não pode nem sa

beria mesmo c-ontrariar, renegando tão nobre herança. Agradeço,
pois,

.

senhor embaixador, a homenagem que a Bepublica Dominicana.

presta ao esfô-rço secular do meu país em pról da paz cotinental e

manutenção de formas cordiais ele convivência entre. nações írrnans",

e wlitares

Pelo PSD baiano- Para o aumento: aos
comerciários /

RIO, 8 (A. N.) - Conforme :foi

noticiado, o ministro do Trabalho,
reuniu em seu gabinete os presi
dentes das federações patronais do

comércio, afim de estudar � anali
zar os pedidos de aumento solici
tados pelos comerciários. A repor

tagem dum vespertino desta capi
tal apurou que, os setores mais di
'f'íoeis para a solução favorável rio

problema, residem nos sindicatos
dos lojistas e sindicatos do comér
cio. varejista de gêneros alimentí
cios. O ministro do Trabalho es;..

força-se em encontrar uma solução
que satisfaça ambas as partes.

Acredita-se .que tenh&m sido os egí-pcios e os -caldeus
os primeiros povos a utilizar-se do 'qué\>dra'nte solar. A
notícia mais antiga, p'orém, chegada até nós, encontra-ae
em dois livros (l1 Reis, 20: 11, e Jsaias, 38:-8) das Sagra
das Escrituras, constando ela da referência incidental ao
1'elógio de 'Acaz, em cuja superfície a sombra do ponteiro
"voHara dez linnas atrás", como sinal de que o -Senhor
Deus de Daví, tendo ouvido a oração de Ezequias cum
priria a promessa de -dar-lhe mais dez anos de vida e li-
vrá-lo da saThha do rei dos assírios. .

,
Estendeu-se o seu uso pelas regiões claras e ensoa-

1.h·eiradas do MediterrâuG-O, existindo ali, ainda hoje em

algumas. vilas � ci.dad�s, êsses relógios de sol, cujo' en'can
to. � eU.ja 1)OrSla 1!ls-pITaram a ,Maeterlinck as magníficas
pagmas de A medida das horas.

Pergunta êle por que nãu contamos os minutos da
vida em instrumentos ·que ·estejam em consonância co;;n
o nosso estado de es'pírito, ou os nossos momentos de
trist.eza, de fadigas, de descanso e de alegria· Assim, de
veriamos ver passar as horas de trabalho, de Pressa, de
sofreguidão, por êsses relógios de parede - elétricos ou

pneumáticos -:- ou pelos, relógios-pulseira, ao passo que as

h.oras. sombrias, de d.ores e de aproxi)TIação da morte, se
nam marcadas pela ampulheta soturna e lúgubre, e as
boras de lazer, nos long'os dias de verão, pelo, quadrante
solar sugestivo' e silencioso.

• "No decurso do esbraseado estio - diz Maeter
linck � apraz saborear a ardente ,sucessão das horas,
pela ordem ,que bhes marca o próprio astro que as derra
ma sôbre os nossos lazeres. Nesses dias mai,s amplos"
mais abertos, mais esparsos, só dou fé e s6 atendo às
gyandes divisões da luz, indicadas pelo 'sol, com o aux(�
110 ·da sombra quente de um de seus raios sôbre o reló
gio de már:more" que. alén?, no jardim, junto do' lago, re
t,le�e .. � _regIstra em sIlênCIO, como se praticasse um ato
mSlglll,Íl!l-ante, o .percur.so dos nôssos mundos no espaço
planet,al'lp. Com essa transcrição imediata, e a única que
é autentIca, das vontades do tempo que dirige os astros,
a nossa pobre hora humana, que regula as nossas ref,ei
ções e 0"1 pequeninos movimentos da nossa pe,quena vi
da,. adqUIre nobreza, u:n perfume de infinito, imperioso
-e dIreto, que torna maIS vastas e mai.. salutares' as ma-

...........................................
6 •

IQUADRANTES SOLARESj
·1..............

c.
.

nhàs deslumbrantes ,de orvalho e as tardes quase imó
veis do belo estio sem mácula".

Os portugueses trouxeram o quadrante solar para o

Br.asil, como obra de arte ou 'coisa de utilidade pública,
sendo êsse o úllico monumento que, até eeda época,
proscrito o .pelourinho - "instrumento de justiça e sinal
de jurisdição" - se erigia na praça em que se achavam
situadas a igreja e a casa -da câmara.

Quando Jerónimo Coelho esteve em São Francisco
pelo ano de 181.5, chefiando a comissào demarcadora das
ll'rras doadas por o. Pedro TI à Princesa de Joinvile, -

oferec-eu à Câmara Municipal a planta da cídade, levan
tada por um dos membros ela ·ref·erida comissão, e m'an
dou colocar no adl:o ela matriz um quadrante solar tra-'
,balhado em pedra de cantaria. ,

'

A pla·nia até 'há pouco tempo encontrava-se na Pre
feitura, e, quanto ao relóg'ÍO de sol, um superintendente
interin9, querendo, pos,sivelment.e, assinalar sua passa
gem pela administraçã.o local, houve por bem mand,ll"
arrancar e at.irá-Io a um canto, de onde, supõe-se, mais
tarde foi retirado, afim de o aproveitarem, com outra,>
pedras, no alicerce de uma construção que se estava le
vantando junto' dâ igreja.

'

.
Os da minha geração ainda se lembram dêss·e qua

drante e muitas vezes, na sua infância, em dias ilumina
dos, abeiraram-se a êle para olhar, embevecidos, a som
bra do gnômon, que ia marcando a passagem das horas.

Não se tratava de um relógio solar seme·lhante áque
leso que, como monumentos de arte, ainda são conservados
prmclpalmente no sul da ,Europa. Era uma coluna sim
ples, com o mostrador em que a sombra de um ponteiro
de metal ia assinalando as horas gravadas na superfície.
em algarismos romanos· Mas tinha o seu valor hisLóri
co � era uma lembrança ali deixa,da por um catarinen�'
s,e Ilustre· E: �onquanto mQdes,to, também poderia ca
ber-lhe a diVIsa do maravilho�o quadrante de Nice:

Tran.sit umbl'a lux permanet - a sombra pa�a, a luz
permanec-e, ou, então, a daquele outro encontradu nas

c-erGanias de Vezena, que ·diz:' Horas non numero nisi
serenas - eu só conto as horas ·claras.

tMaetm'llinck, que descob�ira nesses ",espIeJ,J.1os· do
tempo" Lanta poesia e t.ant.os motivos de reflexão, diz'
ainda que "só o relógio de sol é digno de medir'o esplel�
dor dos meses v-erdes e dourados: Á semelhança da feli
cidade profllllda, não fala. Sôbre êle o tempo caminha em

silêncio· como passa em 'silêncio sôbre as ·esferas do es

paç·o ...
"
- E Lamartine, que buscara, muit08 anos antes,

inspiração na me.sma ,fonte, escreveu est'es versos, com os:

quais, de alguma sorte, coincidem as palavras do escrito!'
belga:

"Cependant les mortels, avec- indifférrnce;
Laissent glisser les jours, les 'heures, les moments;
L'ombre seule mar,que en silenoe
SUl' ld cadran j�empli les pas muets du lemps".
Nada rUsso, entr.etanlo, em que se misturam poe�i.:t

e pengamenf.os filosóficos, poderia ocorrer ào espírito"
de quem deseJava fazer alguma coisa diferente e via no

relógio de sol um objeto éj.nacrônic-o, sem razão de ser,

depois que, se inventaram os relógios mecânicos . .'. Tal
v,ez ate se ignorasse que aquilo 'fôra ali coloc&do por'
IJerônimo _.Güelbo, como- lembrança de sua estada naque
la cidade, no desempenho de iI'r\portant,e missão.

,Mais f,eliz foi no seu gesto ing,ênuo, aquele conse-'
lheiro municipal do interior de um Estado, do norte,
quando, segu�ldo nos conta tIumberto de Campos, apre
'Sentou á Câmara um projeto de lei pelo qual o prefeHO"
ficaria autorizado a mandar construir um alpendre que
resguardasse das intempéries o antigo relógio de sol
que' os seus, antepassados havi&m instalado na praç1t
princ,ipal da vila.

I

J1:sse, pelo meno,s, tivera a pre-ocupação de preservar'
um

_

monumento histórico. muito'embora o espírito da'
anedota esteja em incuj,car tivesse o vereador a mesma
mentalidade daiquela rapariga ,simplória que, indo, 8'1

mandado, ..consultar o quadrante solar existente n-o jar
dim, arrancara -o mostrador e l'eva�a-o á pa,troa, a fim
de que esta, com os seus próprios olhos, verificassç a,

hora exata, ..
C. P;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empresa Sul Oeste . Limitada B!!�!!=!t !�id!,�e-
Linha de transporte coletivo entre lações entre o Brasil e os Estados
FLORIANóPOLIS - Xa�ecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Unidos mantêm-se num plano deVice-Versa. .

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a. feiras às 6 horaa da maior cordialidade. Foi o que de-
manhã. calrou aqui o chefe da secção de'

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. feiras' às 6 horas da manhã, assuntos brasileiros no Departa- -Ó,INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA.
Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis _ Fone f.431. menta de Estado, Allan Dawson ..

que discursou mima cerimônia
por' motivo da partida, hoje, do
transatlântico "Bra,s'il ", da chama-« :

da froLa da boa vísinhança.

A beleza é lA Exposição
obrigação em Uberaba
A. molhe.r tem ��.Ção. de ser RIO� 7 (A. N.) _ O Ministro Da-

honíta, HOJe em dia so e feio quem . C lho fez ontem, breves'. niel arva, .quer. Essa e a verdade. Os cremes _, 'mprensa -sôbre a VIU-
f. declaraçoes a I '

.protetores para a pele se aper er-
I' ao TriângulO mi-

di di gern que ra lZOU
çoam Ia a a,

. . rando a comitiva pre-
Agora ,já temos o creme de alfa- n.elro,. mteg. ue o seu objetivo

ce "Brilhante" ultra-concentradoI sldenClal.
Disse q, -

d'.

di aI foi a inauguraçao a
que se caracteriza por sua ação ra prt�or J. "i ão�feira A-
pida para embranquecer, afinar e déclma,-quarta Expos çao-

'.

refrescar a cutís.

t gropecuária
de Uberab�, a r_naloI

" ali realizada-Depois de aplicar este creme, oh- e melhor da serre

serve -como a sua cutis ganha um Não sómente' o número ?e exem

ar de naturalidade, encantador ál pIares bovinos foi exc·epclOnal, ex

vista. ced�ndo de quatrocentas cabeças.
A pele que não respira, resseca como � qualidade também alca�

-e torna-se horrivelmente escura. O ÇúU notável 'relêvo, porque os am

Creme de Alface "Brilhante" per- mais foram cuidauosamente c:C?
mite á pele respirar, ao mesmo lbidos pelos eal'acterísticos raet�IS
tempo que evita os panos, as man-

e econômicos. Se nas expo"l�oescbas e asperezas e a tendência pa- anteriores predominava o carater
ra pigmentação. de feira, nesta se exibiram produ-

O viço, o brilho de uma pele vi-
tos sob o prisma zootécnico. No

va e sadia volta a imperar com o
.snta porcento dos animais ex

uso do Creme de Alface "Brilha0" postos foram ali envia.dos com o
te". Experimente-o.

propósito de demonstrar o grande
Ê um produto dos Laboratórios

desenvolvimento já atingido peja
A1vim & Freitas, S./A.

criação zebú, enquanto os restan-

�
. . .. .. .••

tes dez por cento eram exempla
res destinados à venda. Os produ
tos da Exposição não foram só

mente de Uberaba, mas compren

deram outros municípios, vizinhos
e distantes. Assim Curvelo conquis
tou o campeonato da raça Guzerá.

Vários municípios de São Paulo

concorreram ao certame, logr-ando
valiosos prêmios numa demons

tração de que o Estado bandeiran
te já está em condições de. compe
tir com outras entidades federativas

que criam e selecionam arava Ze

M. O Presidente Dutra ficou tão

entusi.asmado com o progresso da

criação revelado no certame que

autorizou seja iniciada ali a 'aqui
sição de reprodutores indianos, des
t inados aos serviços do Ministério
da Agricultura e à revenda aos

criadores interessados".

Trate das vias I
; 1 respiratorias I
A. Bronquite.

.

(A.matica••
Cronicos ou Agudljl.) e o.

I .uas manU..talÕe. (Tosse...
Rouquidão, Catano•• �tc... ).
a.sim como ca GRIFE3, .ão
mol.. tia. que atacam o apa
relho re.piratorio e devem
.er tratadas cem um medi
camento .nergico que com

bata o· mal, evitando com

plicações groves. O SATOSIN
contendo elementoa antiu.
Íicos. peitol'Clis, tonic;o.. recol
.ificante. e modificadorea do

orgeni.mo 6 o remedio
indicado.

Procure hoje o seu
Vidro de SATOSIN
nas bôas tarrnactas

e drogarias.

e'A CAT"AI"ENS�
DE TI<'AN5P.JlRTÉS AÉREOS lTOA

fNe'r'lo-s D:ebifr: .

rlados· frovocam Amigo da onça •.•

. .' Rio, 7 (AN) - o Sr. LlCUI'g'o Por-
, J!!I Neurasthen.·a to Carrero Veloso, ontem na Comis

til -

são Central de Preços, tratou do ca-

so dos caminhões que viajam nas zo

nas produtoras para os centros

consumidores, trazendo produtos a

serem vendidos sem onus ou taxas

e, na volta, levam produtos manu

faturados, que negociam no inte

rior. Julga semelhante sistema pre

judicial ao comércio das cidades do
interior e metrópoles, fazendo
concorrência aos que pagam taxas
e outros impostos para vender. Co'
mo a população consumidora é be

neficiada, pois as mercadorias são
vendidas a preços reduzidos, a Co
missão Central de Preços resolveu
não tomar conhecimento do assun
to.

-

, NAO DEIXE QUB'O EX-

I /:Z�I
Jf', CESSO D.f TRABALHIl.

fi
DEBILITE O SEU DR-

· GANISMO, PORQUE'O
CANSAÇC PHYSICO

l -Eí'tNTELLECTUAL O
pi LEVARA', FATALMEN

TE, A' NEURASTHENIA

()s :primeiros symptomas da
lIleurasthenia são geralmente a

linsomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner-

I vosismo. Ao sentir quaesquer
t destas manifestações previna

'i ee contra as suas consequen
[ cias. Trate-se immediatarnen

II \te. ��m um r�medi� �: erfei�o
; jpOSltlVO e immediato, Nao

'I(tomê drogas perigosas, Vigonal
I
oé ° remédio indicado para

: .qualquer caso de neurasthenia.
i \Vigonal revigora o· organismo,·

trestituindo ao fraco as forças! !perdidas.e a· energia da juven
; '!lde ãs ,pesSÔàs exhauridas.
�
/

•••••••••••••• 'I ••
-

•••••••••••••• ,

Negrolin
. O melhor Impermeabílizante e

Antiferruginoso
Distribuidores : Carlos Hoepcke

S. A. Comércio e Indústria
Florianópolis, JoinviIe e Blume

nau.

'�:I��onaI"�t ReDU, idos os em-
· ) �J �� � •

� pregadores _r.·O·RTIFICA E DA SAUDE . RIO, 7 (A. N.) ---:- O Ministro do
;'rto'?'?ri.H>AJ,V'I!\ . .& fRWAS - $. PGulo Trabalho reuniu ontem, no seu g-aI. .

r'·.' ."C' -"�;, .- �,. _M'I.... binete, 'os repResentantes dos em-
1» •••••••••••••••••• � • • • • • • • • • • • •

pregadores do comércio, afim de

V d com êles ,estudar a proposta dp. au-.en ce-se mento de salários feita pelos co

merciários: Os 'empreg'adore� pedi
ram novo prazo para se pronun
ciarem- a respeito.

Um barco. Ver e tratar ns
firma Reinisch SIA
Rua João Pinto,

_
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ZENITH3�

,O NOVO RÁDIO·FONÓGRAFO

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

Florianopólis. - Santa Catorina

o Novo Método ZENlm de Tocar Discos'
I A

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO •

Trocador· de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova.de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep
ção de ondamédia e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13' metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" supri�e o
ruídedesagradavel de raspadura ou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen

tos de vezes mais.
.

I

Troca t 2 discos de dea
polegadas, ou 10 discOl
de doze polegadas em

3J4 segundos cada um.

O Braço Sonoro "eo.
bra" pode se deixar
eair ou raspar nos dia
eos, sem causar dano.

�------------------------

pt/IIS;()fllltllIlSIJ4YRE#llS
/)(Ir(/'(/PIS1I$Ii:st#16Yew�$

De acordo com os imperativos da
razão, da ciêncio e do bom senso: -l

Cabelos Bran�os ,

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vol ..

tor o cal' natural primitivo
(ca.tanha; leul'C, doi·rade ou.

negra) em POUIIO tempo. Não
é tintura. Não mancha 8 não
.uja. O .eu uso é limpo,
facU e agradável. :,'

A Loção Brilhant. éxtingu.
a. ·ca.pa•• o prurido. a sebor
rhéa e télda. as afecçõ.. pa
ralitcirias do- cob.lo. a..im
como combate o càlvicie, re
vitclb:ando 011 raize. copila.
reli. Foi aprovada pe!o Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

\

VAE AO RIO?
•

; {QUARTO CI BANHEIRO
E TELEFONE.

DIÁRIA COMPLETA
CASAL 'Cr8 170,00'
SOLTo C,S 100,00

N.o 1: Regras' abundantes, pro
longados, repetidos, bemorrogios
e suas consequên<ias.
N.c 2: Falto de regras, regras
atrazados suspensas, deminuidas.
e suas consequências. .,

.�
.'

ENO. TELEGR,"ARGENOTEl"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA DO FLAMENGO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DilA. YEDA OROFINO moderno gabinete dcnl.á rio, à rua

Para os que têm o prazer do seu Esteves Júnior, onde reside, é ain-

1convício e gozam de sua bela amí- da lenLe 'de várias cadeiras da Fa

-zade, a data de, 10 do corr-ente é. culdade de Odontologia e Farrná

muito grata, pois regista o. aniver-
'

cia de Santa Catarina.

sário natalício da encantadora e Gozando de geral estima pelos
prenc1ade senhor-inha, dra. Yeda seus dotes de coração e-por sua

Orof'iuo, formcso ornamento da educação finíssima, a gen Li I ani-

s

mossa so-ciedade e eirurgfâ-den-
t ista do Departamento de Saúde

.Púhlica do Estado.
Formada pela Faculdade de Far

·,mácia e Odontologia. da Universi

"dade de Fõrto Alegre, a distinta

. aniversariante, além ele possuir um

COMTE. OLtMP]O MOUR�O
FILHO

Deflue, na data de hoje, o ani

-versário natalício do sr, CeI. O

límpio Mourão Filho, brilhante
, .oficial elo Exército" com invejá-
vel fé de of'Ioio, recém classifi

-cada como Comandante do 140•

B:C.
.

O ilustre aniversariante que

"ainda se acha na Capital djl Repú
'bica, servindo no Departamento
Cêral de Administração do Exér

cito, e que, pela sua atuação des-
.. tacada, tanto na vida militar co

-sno na civil, conta com vasto

.;Circulo de relações, nesta auspicio-
sa data, terá a grata oportunlda
.de de recolher as expressivas ho

menagens que certamente lhe se

.rão prestadas e às' quais nos asso!
,. ciamos jubiJosamente.

CAP. HENRIQUE KLAPPOTH
.JúNIOR

Transcorre, hoje, o aniversário
/matalícto do nosso prezado patrício,

. :sr. cap. Henrique Klappoth Júnior,
distinto oficial do Exército Nacio-

versariante ver-se-á, por certo,
'cercada da estima e aprêço de to

dos quantos apreciam ·a lhaneza

do seu trato e os traços do seu

belo caráter, a cujas manifesta

ções "O Estad-o" prazeirosamente
se associa .

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr', Curt Hering, progressis

[:1 indutrial em Blumenau, e pes

sua de invulgar conccí to no vale

elo ltajaí;
- o sr. Fúlvio Vieira, dedicado

comissávio oe pnlícía, e. .pessóa
muito estimada em nosso meio;
- o sr. Juvenal, Farias, comissa

ri:o de policia aposentado, muito re

lacionado nesta Capital;
-- o sr. Celso Capela, zeloso fun

cionário da Alfândega;
- o 51'.' Jorge .Lunarde lli, fun

cionário. da Associação Comercial;
- o sr. Orlándo Filomeno, há

bil CIrurgião dentista e destacado

despol'Lista da Vela.
- a senhoirnha Agenir Cardoso,

aplicada aluDa do Instituto de Edu-'

cação, filha do estimado motorista
sr, Numas Cardoso;

- a sri�. '!..úcia 'I'erezinha S.

Eckert, filha do sr. José Eckert

escrivão de paz em Mondai;
._ a srita. Zilâ Leal, filha do 51'.

Manoel Leal;
- o. jovem Mário Abreu, filho

rio sr. Mário Abreu;
- o jovem Edgar- Bonassis da

Silva, filho do saudoso sr, DaVÍ

S ilva ;
- a interessante Suelí, dileta fi

lhinha do sr. Amir Saturnino de

Brito, competente professor da Es

cola Industrial.

FAZEM ANOS AMANHÃ:

Os srs, Euclides Fernandes, ca

tegorizado fl�dcionário do Banco

1I0 Brasil; Orlando Coelhoí resi

dente em Joínvile; Virgílio Moura,

Industrial, Antônio, Nazár!o, -pós
pera comerciante em Bíguaçú ; d.

Celestina do Livramento Carvalho.;
A senhorinha Iremar dos Santos

Nunes, filha do sr. João P. Nunes

e sua senhora d. ,Ida S. Nunes.

NASCIMENTOS:
Encheu-se de alegrias o venturoso lar

nal, com br-ilhante fôlha de servi- cio sub-tenente José Rodrigues Nunes (>

de sua exma. espõsa d. Colacira da Silva
",ços prestados à F.EB, servindo pre- Nunes, com o nascimento de lima galante
sentemente no 14 BC. menina, no dia 4 do corrente mês, na

O destacado militar, que pelas �v.raternidade desta Capital, recebendo o

nome de Tânia-Maria.
maneiras distintíls, desfruta· em

o distinto casal, que há pOllCO passou
nosso meio socia.}, de largo círculo e. residir nesta cidade, pois o sub.tenefl'
de amizades, na data de hoje, será, te José Rodrigues Nunes estâ servindo no

sem dúvida, muito cumprir'nrnLa- 140 B. C., tem sido muito felicitado.
"O Estado" apresenta cumprimentos c

CIO. lI- Qsses cumprimentos nos as-
dei;eja a Tân'a-Maria uma vida. longa,

socinmos prazenteiramente. com muita saúde.

PRUDENUU UAPITALlZAV10
COMPANHIA NACIONAL. PARA FAVORECER A ECONOMIA

Capital: Cr$ 2'.250.000,00
Sede: Rua José Bonifácio, 278 ;_ São Paulo

Participação aos Portadores de Títulos
.

"� 'ir
.-'1; :

......

A -PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Companhia Nacional

para Favorecer a Economia, está distribuindo, a partir desta
data, em sua Sede Social, à Rua José Bonifácio, 278, 1.0 andar,
em São Paulo, e nos Escritórios de suas Inspetorias Gerais

e Agências,' disseminados por todo o País, as quantias a

que têm direito os portadores de títulos considerados em

vigor entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 19-37,
conforme estabelece o artigo 9, das suas "Condições Gerais".

A quantia a ser distribuída num total' de Cr$ 782.477,80
(setecentos e oitenta. e dois mil, quatrocentos e setenta e

sete cruzeiros e oitenta centavos), conforme Relatório

da Diretoria e Balanço encerrado a 31 de Dezembro

de 1947, aprovados em Assembléia Geral realizada em

30 de 'Março de 1948, representa uma porcentagem de

24% sôbre o valor de Resgate dos títulos no décimo .ano,

São Paulo, 31 de Março de 1948.

A DIRETORIA

multa saúde.

I
ii

I

x X X

VIAJANTES::

Procedente de Campos Novos, onde cte� ..

fruta do :melhor conceito, encontra·se
entre nós o sr. capitão Virgílio Dias, nos
so apreciado colaborador.
A s. s. os nossos melhores votos de f8

liz pe"manência nesta Capital.

e RIN-TIN-TIN.
4° e 5° Episódios,

-5-
o SEGREDO DA ILHA

MISTERIOSA
com:

ROBERT BALEY (O Homem dos

Punhos de Aço).
11° e 12° Episódios .

Preço - Cr$ 3,00 (único).
"Imp. 10' (DEZ) anos".

- Simultaneamente' -

ODEON _ Hoje ás 4,30, 6,30 e 8%,'
horas

IMPERIAL .: Hoje às 7,30 horas
Sessões Elegantes

- Um programa 100% diferente!
Um record absoluto de agra-

:- Doidinha por confusão, ela se

confessou autora de um crime de
morte .•. sem saber siquer si a vi
tima havia morrido!

MENTIROSA
com:

BETTY HUTTON
Phys WILLIAMS

e Sonny TUFTS.
No Programa:

1) A MARCHA DA VIDA - Nac.

Imp. Filmes.

2) A VOZ DO MUNDO - Jornal.

Preços:
ODEON - 6;00 - 3,00 - às 6,3() ')

•

ODEON - Hoje às 2 horas'
VICENTE CELESTINO - em:

.
0 'tBRIO

No Programa:
NORTE SUL - Nac. Imp. Filmes.

Vânia·Maria é o nome da pr ímogentta
'do casal sgto. Argemiro Machado Viê,ira
c sua espõsa d, Nilsa Maciel Vieira, nas,

cída no dia 6 do corrente, no distrito do

Estreito.
As muitas felicitações que o casal e a

galante menina estão recebendo, os -te

IfO Estado" se associam, com votos tit'
�

Na Maternidade, em data de fi do

corrente nasceu um robusto garôto,
que receberá o nome de Carlos Ro-

.

berto.
Preços:

Cr$ 5,00 - 3,00 e 2,00.
"LIVRE" - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar.

IMPERIAL - 1I0je ás 2, horas

(29 partes). ,CASAMENTOS: 1) _ Imagens do Brasil - Nac.
Realizou·se, ontem, na capital da Repú·

I' F'I
'

blica o enlace matrimonial do sr .. Alrto' mp., 1 mes.
I do!

Leão, destacado elemento da sociedade 2) - O filme adorável, dedicado i - I -

carioca., com a srta. 'l1erssinha de Barros à mocidade! ., - Um romance musical sintético,
Câmara, filha do nosso saudoso eonterrã- M A R G I É em mágico TECHNICOLOR:
neo, dr. Ernani de Barros Câmara e da '

(Technicolor) Paramount apresenta:
exma. sra. d. Mercedes de- Bart'os Câmara.

O ato religioso foi celebrado na Cate- com: OLGA SAN JUAN - e - BANDO

dral Metropolitana, tendo como o�l_ciánte.' NEANNE CRAIN " DA LUA - em:

Se Eminência o E:ardial D. Jaime de Bar- e Glenn �ANGAN. . TICO-TICO NO FUBÁ
ros Cámara, tiu da nubente.

"e Poesja! _ Ternura! (Bombalera)
Ao jovem casal, os melhores votos 'i

feli(;io::'."cl�s do "O Estado".
- 3 -'

A MARCA DOS BANDOLEIROS

A seus felizes progenitores, sr,

Oscar Capela e d, Lourdes Nunes
Capela, as nossa felicitações.

_ Realizou-se, ontem, na residência de
seu progenitor, sr. Henrique Rosa e de

sua espôsa d, Regina Maria 'Rosa, à rua

Santos Saraiva, Estreito, o enlace matrí

moníal do. sr. Ivo Rosa, funcionário pu
blico, com a senhorita Lindomar Carpes.
comerciária e Jilha do sr. Nestor Carpes
e de sua exma. espôsa d. Maria Viana

Oarpes.

com:

ROY ROGERS
Continuação do seriado:

O GRANDE GUERREIRO

com:

Johnnie JOHLSTO,N.
�II-

AGRADECIMENTOS
. Do exmo- ·sr. desembargado-r Me
deiros Pilho, recebemos atencioso

telegrama de agradecimentos às

referências, aliás justas que lhe fi ...

zemos por motivo do seu natalí

cio.

FALECIME,NTO
ERNESTO BIANCHINI

Faleceu no dia 6 do corrente, na
cidade de Brusque, o sr. Ernesto

Bianch ini pessôa de larga projeção
TIa sociedade local.

A notícia de sua morte repercu

tiu em meio do mais profundo pe

zar, não só naquela cidade, anele

era geralmenle estimado e r-espei
tado, mas também nesta Capital,
onde gozáva também de 'grande
círculo de relações.
"O Estado" apresenta á família

do ex,Lin L� os :seus sin,céI'os pe-\
zames.

6,00 (único).
_

IMPERIAL - 'Cr$ 4,00
co).
"LIVRE" - Creanças maiores de

5 �nos poderão ent�ar nas sessões

diurnas.

Parabens!
Muitas felicidades pelo naseimeD4

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça. q.ue o melhor

presente' para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do €RÉDITQ
MUTUO PREDIAL.

(úní-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Informações
Horario das empre
sas rodoviarias

.

ntets 'Ploclutos VeterinaJ';ás' ITambém na Holanda
" O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis), PERDERAO SEUS MA;NDATOS OS

\; nEPUTADOS OOMUN.STA:::>(Caixa Postal, 163 Florianópolis) .

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros S. H. 1. _ Inrorma-se .de Haia.
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série que o Ministério do Interior 1'e

dêsses produtos. solveu apresentar projeto de lei
introduzindo uma estipulação naOs primeiros já a venda, são:
lei provincial, autorizando as pro-SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de vidências a demitir por falta de

ü,60 s. .conüança os deputados antes de
,VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de completados os quatro anos de

mandato, Identica estipulação se-'1ÜO cm3.
rá f.eita para a lei municipal, com'

SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3. referência ás, relações eri tre o
VACINA CONTRÁ BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos conselho municipal e os vereado-

de 100 cm3. res.

d, 'E:��, :::�:::�::r:P::':,u:p5;,:::, ::,::,:::,:ti:::::: 11····· 'L"'E""N"'H'""A" '"te 'curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes e�t?ques, aten�e�-
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mmimo necessarro •

ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- Peça pelo telefone 719
luta garantia de atividade máxima.

,

Brevemente o Instituto, Pinheiros apresentará outros produtos ve

terin:'.rio� de grande' efi�ácia, corno: Terner ine
"

(Buco-Vacina contra

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina' Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem eom�, sôbre as doenças
• I

dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo, Depar!��_ MOVIda, a e.la1dci4de
mente de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-

derá diretamente a todos os pedidos, de seus produtos! quando. não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

,

EDITAL DE.CITAÇAO COM O
; PRAZO DE 30 DIAS, DE
, : INTERESSADOS AUSENTES

•

E DESCONHEGIDOS

O Doutor Belisário Ramos da
Costa, Juiz de Direito' da Comarca

SEGUNDA.FEIRAde 'Injucas uo Estado de Séwta Ca- EXl?resso São Oístõvão _ Lagunatar-ína, na rorma da lei, elc... 7 horas.
FAZ SAiBER a todos quantos in- 16 horas.

rteressar possa o presente' edital �����çãBr;;!i��� Itaja��� �
de citação, com o prazo de trinta raso

dias virem ou dele conhecimento Expresso Brusquense - Nova Trento
.

D'
- 16,30 horas.tiverem, que por parle de Ia-, Auto-Vtaçâo Catarlnense _ Jol.nVUe

rnantino Barauna, lavrador, soltei- - 6 horas.
ro, (casado apenas eclesiastíca- Auto-Víaçâo Catartnense _ CUriMba
mente com -Ana Voltolini), natu- - 5 horas.

ral deste Estado .e residente no Rodovíâría Sul-Br'asll - POrto Alegre
- 3,hora;;.lugar "Baixo Salto"� do Município Rapido Sul-Brasüeíro - JOlnvlle _

de Nova Trento, desta Comarca,r
5 e 1� horas.

.. ..

iid L'
-

d l TElRÇA·FEJ:RAlhe fOI dir iji a a pe içao o eor
Auto-Víação Catarlnense _ POrto Ale-

seguinte: Petição "Exmo. Sr. Dr- gre _ 6 horas.
,

Juiz de Direito da Comarca. Dia- Auto·Vtaçãlo Catarmense - Curltlba
rnantino Barauna,. vem expor. ,e

- A�t�.�t:.�ãO Catarlnense _. JolnVUe
requerer a V. EXCla. o seguinte, _ 6 horas.
por ser assistente : I - O snplican- Auto-Viação catartnense - TllbarAo
te há mais de 31 anos possue co- - 6 horas,

mo ,eI1, calma e pacíf'icarnente, de EXI;>r;sso São Crístõvão - Laguna -

., , . _ ., 7 hei a•.il:v..t L:, sem oposiçao nem mter- Emp�sa Glória - Laguna _ 7�
rupção de espooi€ alguma, um e 6'1. horas.
único terreno, situado no lugar ,Expresso Brusquense - Brusque -.,

"Baixo Salto ", do Município de 116A�1����iaçãO ltajaf __ Itajal _ 15 00.
Nova Trento,' desta Comarca, ·oom .ras, '

'

1'20 metros ,de frentes e 2.200 di- Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - b
,

d' .
' ,

. "000 ,5 .e 14 horas.
.
'\tos de f'unc os - ou sejam ,1264. ,,'

QUARTA.FERA
metros quadrados, fazendo frente

. Auto·Vlação Catarlnense
ao Norte né Rio do Bra,!o ti run- :-'- 5 horils,

'

d S I'
'(

Ribei
- dV B .' Auto-Viação Catarínenseos ao u, .no i I eIra!), ,O ,�r�, ._ 6 horas.

�xtremando.a Leste em terras. de' Auto.Viação Cataeínense Làguna
Quirino Dell'Angnolo e cem-quem. 'i� 6,30 horas.
direito e ao Oeste em ditas' do Rápido Sul Brasileiro - Jom� - a,

suplicante. ,II - O referido 'terr'el-15 Ex1�e�:a��0 Cristovao _ Laguna _
no foi comprado em 19D7 pelo 17 horas. '

•

pai do sup'iicante, Manoel' Ale- r' EXpreSllC> Brusquense - Brusque -
xandre Barauna, a .Be�nar.dg l(l,:l?A�����!açãO Itajal _ Haja! _ lI! !lo
Cognaco que lhe transferiu a P08- raso
se física do mesmo terreno, on- ' EXpresso Brusquense - �"OVI1 Trento
� d I" a 1- 16,30. horas ..ue .0. pae o. sup Ican�e passou

"

' RodoVilirla Sul Brasll _ P6rto AlegreresldI·r, medIante pagamento pre- _ 3 horas.
.

vio da respectiva quantia, sob i ,_QUINTA.FEIRA
contrato verbal ,se comprometen- Auto··Viaçao Catarlnense

, Alegre -- 6 horas. '

do Bernardo· Cognaco a passar a Auto.Vlação Catarinense
compe�ente escritura um mês - 5 horas.

após eis que Cognaco falece dias' Auto'Viação" Catarinell8e

<l
'. '.

d t
- 6 horas.

.epOlS lll�spera amen.e sem rea-
Auto,Viaç1ío Catarinense ,_ Tubarãohzar o dIto compromISSO. Apesar _ 6 horas.

disso () pae .do suplicante mante-. Auto.Viação" CatarlnellS1! "-:- Laguna
'f'

'

t d bA 630 horasv!l-se mansa e pacI lca,men e,
.

e ,oa
-

Expresso são Crlstovll.o _ Laguna _fe, no mesmo .[erreno conclO de 7 horas,.
que ele lhe ))e'rtencia pelos moti- Emprêsa "Glória - I"aguna - 6 1/2
vos aponlados, s�� ter sofrido e 7 1/2 horas.

uense _ Bru �e ..:..
'embargo ou opOS.lçao de pessoa Expresso Brusq

,

sq ,

1.6 hora's. .
_

."

alguma. III - Em 1916 falece () Auto.Viaç1ío Itajaf _ Itajal _ 15 ho.
pae do supli,can�e e este :continuQu' ",as, S' 1 B "li 'I'

....

J 1nv11 Ao. " '-

d Rápido u ra,s e ro - o e - "o,sem Illl:Lerrrup,çao_ na (posse Q
5 Ce 14 horas, ,.

,mesmo terreno llas mesmas con- . Empresa Sul OesteI.tda - Xapecó - és
dições em .que ° possuia Sel,l "pa,e, -�'6 horas,..

.

e vem .cultivando-o e fazendo nele SEXTA-FEIRA
alguma benfeitoria. E, segundo o Rodoviária Sul Brasil - POrto AlegI"@ RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala, ba-art· 552, do' eódico 'Civil, o supli- '-A�t��;:;'ÇãO Catarinense Curitiba nheiro etc. S�rve também pa,ra comercio. 'preço Cr$ 220.000,00.cante poderia acrescentar a sua _ 5 horas.
llosse a de 'seu pae llD. imóvel em' 'Auto.VIação Catarlnense - Joinvile -0-

referência, cáso não lhe fosse su-
- 6 hor�s. _

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi-
fici.ent,e a posse por êle . manlida I AJto,V18ção

.

Catl'rlnense ,.:_ La.ll'U!1a m�mtos,' sendo ° terreo para comércIo e o .superior para resi.dência,
para a respectiva contagem. Iv.l-E���e��a�ão cristovão .:... Laguna _

ótimo ponoo. Preço Cr$. 350.000,�D'$ •- E, vor .conseguinte, por si e 1.7 horlis: ,

seus antecessores possue os ditos í Auto·Vlação ltaja[ - Itajal, - 115 ho- nUA JOSÉ MENDES, casa própria, em estado de nov(); construida
hens há mais de 30 anos, .mansa e TaEXlpresSO Brusqueue Brusque em terreno de marinha medindo 15:x35, com 3 quartos, sala. varanda •••••••• •••••••••• • •••••••

paüificamente de bôa fé ::_ sem in- ,16 horas. etc,. Preço Cr$ 50.000,00. Pedre' 1-lOSterruopção nem oposição ou em- '. Rápido Sul Brasileiro - JolnVUe -

-"Ü- .

bargo de' esp�cie al,gum'a, quer
'às 5 e 14 horas'8ÁBAOO RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instaI,ações. Pre-

legitimar a ,!iua pos·se nos termos Auto·Vlação cataI1nense - Curitiba çó: Cr$ 250.ÕOO,DO.
do art. 550 do ,Código Civil. Para -...!! .h1�rasS· 1 B il'- YolnvUe _d·t f' d d'

- """puo u ras ·e"d) - "

EGO 'tO 'do t'd
.

t n
o I?' 1m . ·e requer a , eSlgn�çao 'às 5 � Te horas. . nUA AL,M'IRANTE LA.M ., olmo pre 10 conSTUl '0 em erre o
do dIa, hora e lugar para a JUS- - 6 li:oras. , de 17 x 30 todo murado, ,com 4 qua'rtos, etc Pre(lo,: ür$ 215.000,00.tificação exigida pelo art. 451 do Autp-Viaçáo Catarinense Jofnvlle. -0-
Código de IProcesso Civil, na qual - 7 horas.

Tubarll.o CAPüEIJ1RA8"casa desocupada com 3 amplos. quartos banheiro Rua
deverão ser, inquiridas as testernu-'

_ Agt�.!��!íO 'Últarmense
água quente e .fria, banheir.0, chuveiro, instalação ,sanitária, etc. Pre�nhas Joi'í,o Vanini, Jo.aquim Voltoli- EXppesso' São Crlstovll.o - Lagull4 - ço: _Cr$

.

6'0.000,00.ui e Pedro Minati, lavradóres ca- 7 horas. .-0-'

P Uh fI f)sados, residentes no lugar "Sálto", ,EWrêsso Brusquense - Brusgue -

RUA VIDAL RAiMOS, .casa desocupada .c(}m 2 quarúos, etc! Pr·eço: rOIl.ura !lU eur '.d M 'cJ" d N '1' t
14 furas.
'. \I IIo " um �plO ,e Qva ren o, -

Au-to·'Viaç1ío ,It�ja[ - ltajat - 13 ho- Cr$ .50.000,00.
'

desta 'Comarca, - os quaes dev·e- raso
, , -0-

rão ser intimados na forma da· Exp�sso Brusquen,ge - Nova Ttento
RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, 00nstl'uida em1·· R t· d

.

d
- 9,30 horas.

5 26 3 t I d
.

t
.

h
"

t I
-e1. , equer, ou rOSSlm, ,epOlS e' �presso Glória _ Laguna _ 6 1/2 terreno 'com 1 x . com qual' os, sa a e Jan ar, 0nsm a, JUS a açaofeita e just1ficação, a citação pes-' f> ., 112 tKlT-as. 'sanitária etc.. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.DOO,00.soaI do atual confrontante QUÍri- , ";

,

. b' -0-
no Dell'Angnolo bem como_ do Te:letlone a esse numero e a .lo

, CAPO:IDLMS, casa construida em térreno com a área de 86.000m2, • o •• •••• •••• •••• •••• • •••

repr.e,senlante do Domfnio da { deleta da Tinturaria Cruzeiro ràDi. todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço .... ,fERIDAS, REUMATISMO EUnião, por precatória, em' Flo-, damente irá buscar seu ferno. Cr$ 50.000,00. PLACAS SIFILITICASri�n.óp?l�s, d? Jepresentante. d.o- R. 'l'iradentes,·44. EII·XI-' dn Nogllol"raMIlllsteno PUbIICD, e pO!' edItaIS,
RANCHO QUEIMADO, ótimo prédi0 t'Od? revestido de ci:nento, com I V U� \de 60 dias dos interessados au- dia oito de abril (8) p. vindouro, toda o ,conforto, c.Qm 5 quartos. chuveIro, agua quente e frIa, u� mo- M.dicaçéio CluxiliClI' no trotameatosentes e descoi:JJhecidos .para 3!COm� ás 14 horas, para a Justificaçãv tor Delco, 2 dinamos com' 900 amperes, 215 arvore" frutIfera� Ja pro- .' da .iflJã.;panha,r os termos da presente ação prévia cienL-es o requerente e o duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00. ••• .. . ............•.•de USOCi.pião, depois do praza dos. Dr. PI;omotor Público. Intimem-se --0.-editais nos termos do art. 455 do' as testemunhas arroladas, deven- TERRENOS VENDE SECó�igo do Processo. Civil, por do, porém ser paga a diligênciá do RUA FELJipE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,0{).

'

.

-

I1!elO da ,qual devera s·�r.. reconhe- Oficial de Justiça. Tijucas, .... '. -0-

cI'rcular. Uma otima propriedade','ÜI�O e declarado o don;tmo do _su- 18/3/948. (ass.) Belisário Ramos RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32, ruà calçada, tinhap.lIcante �obre o a�udI,dO terreno,

j
da Costa Juiz de Direito. E, para Preoo Cr$ 35.000,00. con tendo 2 casas, garage, po-fI�ando cIlados :amda pa,ra no
que chegue ao ,conhecimento de -0- mar e pasto.'Pra_zo legal apre�entar.em contes- todos, mandou expedir o I?resen- ESTREITO, .5 lotes de 10x40 (2.000m2), ótimo. local. Preço: Cr$ Tratar em Rapcho Queima-t�çao e para seglllrem a causa até te edital que será afixado no· lu- 50000fl�al ;;entença, sob as penas da gar do costume e publicado na

. ,00.
,

-0- do na Farmacia Pilar ou em
leI. Da-se a esta o vaI.or de ..

:. forma da lei. Dado ·e passado nes,- RUA SERVIDAO FRANZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00, Cambirela com Raul, SeJ/.Cr$ 3.000,00 para os efeItos legaIS' ta cidade de Tijucas, aOB-Yb,iL e -0- •• oProtesta;-se prova'r o a)egado c<?m dois dias do mês de abril do ano HIPOTECAS
••.

'C'HEFE' 'DÊ' ESCRÍT6RIÓ'·os de,pOlmentos peSSOaIs. dos lil- de mil novecentos e quarenta 'e Aceito capi lal para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con-t�rfsS�dos, com, t�s!em,unha� e,' oitei. Eu, (ass.) Gercy dos An.ios, Rulle-me sem compromisso. Sigilio abFoluto.vIs.onas se necessanas. O sIgna- Es.crivão o datilogra,fei e sl1bscre- I * * *t.áno dest� tem sua residênc.!a ví. (Ass:) BelÍ!:árlo. ·,.�'lmos da

I'
. F

.

A ZEN D Anesta Capli.al, á rua Coron-el Bu- Costa, Juiz de Direito. Isento de
. , .'('Ahele, 21. onde recebe eUação. selos Dor se tratar de Ju'stiça g'l'a- ,SAO JOAQUIM, grande gleba de terra com cêrca de 5.000 pmheIr.)s

N:��tes T'ermos. P. deferimento. tuita: Está conforme o original ,ao de 40 centimetros de diamentro e muitas outras bemfeitorias, como

TC'{}��a�C' 1,6 de �arço de 19�8 (a) qual me reporto e dou fé.. I seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessados. Pree\)
,

' a 10 ..ar aml1ru de Campos. Des- D,rt:l sunra.pacho: A Como requer. DeSIgno ° O Escrivão: Gercy dos Anjo.s ,Cr$ 500.000,00.

POrto

SERRARIA UNIÃO

;··c�;",r-
.•

\

\, I'

". ·'S "$,",
.

..

Pronta entrega

Qualidade superior

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

"LEiA-ME!"
À Rua Tiradentes n? 10, já foi

confo�tàve1menté instalada a Reda
:rotnv1le CHofcbill no Con- Choque de trens

gresso Europeu ., MILÃO, � (DP) - Turm�s
,

de

Londres. '1 (UP) - Churchill socorro retiraram sete cadáveres,

partiu, em avião especial, acompa- dentre os escombros dum tr�m que

nhado de seu médico pessoal, para

I
se chocou com quatro vagues de

a Holanda onde assistirá ao Con- carga no tunel de Gallarate.

gresso Europeu, que se, realiza em \ 'Quinz-e feridos foram hospiLali-
Haia.

'

zados em estado grave.
.

-

ção da revista "LEIA-ME!", enio
primeiro numero deverá circular na
segunda quinzena do corrente mês.
Dado o capricho com que está:

sendo organizada, espera-se que se

j�, mais uma publicação capaz de re
fetir a nossa vida social e cultural.

t,

HIPOTECAS

Dr. I!iltrlalj;. (i.�PtKeiJla.'
ADVOGADO, CONTABILISTA

'FLORIANdpOLIS-S.c.

JolnTlle CIVEL E COMERCIAL

COMPRAI'
VENOA PE

CASAS E ,TfRIlfN05

CUrltiba

AVAUÂCÕES
lE6AlISACO�S�===============
ADHINISTIIACÃO .r.�'E�u.�",�OIY.�'C!'!I:""'--�Q�(L4�D'!"O�DO�Q�O!""�.15�----'"
DE IMÓVEIS, !\I.71I4 ,umfANOPOLIS -,sANTA CATARINA

fiTC,

'CON STlTU IçÁo DE SOCI EDACES

CONTABILIDADE G,ERAL

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

Aluga-s,e cas�
I' .

urgente
Apartamento térreo com

dois quartos, sala, cozinha e

banheiro. Tratar a rua Vidal
Ramos, 45.
• r ," .. .. .. .. .. .. .. .. ,. ..

o "Colégio Uarrfga.Verd�
está construido o seu majest6-f
so prédio e necessita de 8U.
valiosa colaboração.

Aceitam-se para o serviço de
alvenaria de pedras e tijolos.

Tra tar nas Obras do
5.0 Distrito Naval
Nunes Machado, 30.
P�ga'_se bem,

Moço, bom motorista, ole
rece-se para chauffeur.
Cartas para José Dutra à

lu'a Almirante Lamego, 17.

Firma industrial precisa, de p'es
sôa com prática de escritório e de

escrituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório.

Caixa POEtaI, 139, mencionando ha�·

bilitações e pretenções.
Guarda-se sigilo.

'.
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TODOS OS DOMINGOS I

ONIBUS PARA 4S
COLONIAS

Aproveitem a conhecer e a pas-
',sar um Domingo, alegre nas Colô
nias de Santana, Sta. Tereza, São
'Pedro de Alcantara ou Angelina.I
-viajando em confortáveis ônibus em

'viagem de recreio.
TODOS OS DOMINOOS

Partida de Florianópolis _ 9 reços.
'horas Cada guia é vendido acompanhado) de um mapa rodovíárto

, Chegada a Florianópolis - 18 e, Paraná e Santa Cataeína.
�

':3°I:fC::r��ações e vendas de passa-I Redaçi'io: Rua P'!'udente de Moraes, n. 626. - Guritiba.

.gens na Agência Brasil á rua 7 de,
.

Setembro, nesta Capital e na Casa
Comercial, de Andre Maykot, no

Estreito.
Reserva desde já li sua passagem.

:8 sr. JuracÍ laga
;Ibães falou à
imprelsa

-

SALVADOR,7 (A. N.) - Em de

.olarações à imprensa, o deputado
,Juraci Magalhães, que se encontra

-nesta capital, disse que o govêrno
está aparelhado para enfrentar
a situação mais grave que se apre

.sente, com recursos da Constitui-

4_:,ã;0 Federal. Acrescentou que o

.Presidente da República, dará com

.bate decisivo às tentativas dos
-

ini

.migos da democracia.

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

CUTIS
CANSADA

.

e sem V.IÇO
As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas, cravos e es-

\nhas, são traiçoeiros inimigos da

\leza da mulher. Quando surgem
as imperfeições, lançando nu

-Is sobre a sua Ielicidade. con

:�as virrudes do Creme RugaI.
�l corrige rapidamente as cau

'!Sa'o envelhecimento prematuro
-da tis. Este famoso creme em-

-

'be1lidor, usado todas as noites
em

�ves "massagens no rosto;
pesco e todos os dias. como
�ase \"maquillage", remove as

1mpu'1s que se acumulam nos

':Poros, t�ale"e os tecidos, dá vi
�or e midade à pele. Com ape
xnas urna -rnana de uso do Creme
�ug�1 a � cutis poderá ficar ma
-cra, limpa acetinada. aumerrtan-
-do os seUSlncantos e protegendo
a sua felici�de. A felicidade

.

de amar ... e.er amada.
-

_

CREMl

RUGdL
Alv.im & Freitas, Lllo,-C.P.1319·S. Poulo

":;..
.,

' " :
,..

.. Na Comi"4tM ITR
futiva Textil

RIO, 7 (A. N.) -:-'" o Presiden

�e da Comissão Executiva 'I'exl.il,
.sob o fundamenLo de que já se acha
assegurado o suprimento regular
-de matéria prima para a indústria
nacional de aniagem, extinguiu o

Serviço de Economia das fibras.
Essa providência não importará
.em prejuízo 'da continuidade, por
parte da CETEX, dos estudos re

lativos às fibras texteis e seus ar

tefactos.

Em C3�n de oreve
WASHINGTON, 7 (UP) - Um I

.alto funcionário do govêrno vol
iou a anunciar que as estradas do
fe.rro serão requisitadas, se não

Jór solucionada a disputa com os

ferroviários, antes de terça-f'círa
próxima, quando deverá irromper
a greve. Disse 0\ aludido funcio
nário que o govêrn o fará tudo pa
ra resolver o caso sem recorrer a

essa medida extrema, porém que
não »ode ele modo algum permitir
-a paralizaçâo geral de todas as

-estradas de ferro do país.

Vitorioso. em mil batalhas •.•
inexcedível lias tarefas civis!

Escolha O melhor em
Alcançando ainda maior perfeição, GMC
apresenta agora destacados melhora

mentos, copozes de resolver em definitivo
o seu problema de transporles! Considere
tôdos as vantagens de confôrto ofere
cidas

-

pela cabina inteiriça de aço do

GMC, dotada de assentos ajustáveis de

molejo especial! Considere tôdas as von

iagens de segurança proporcionadas pela
rnai';)r visibilidade, pela embreagem mais

1"6sbte"t,J e pelos novos freios! Considere
\Ô-1C5 as vontagens de notável perfor
mance, osseguradas pela construção ma

ciça El ref.:;rçoda do GMC - de 2 1/2 a�é

45 tonelatÍ-.:1s - e pelo seu metor apro

vado nos quo+ro contos do mundo] Na
sue prôxir .• _"..::o!ha, considere todas as

vantagerls . •• pa�a preferir um GMCl

1
r

I

PRODUTO DA GENERAL MOTORS

MOTORS

.."J' ...tV'.....

I Para vénc/as e serviço procure os concessionários autorizac/os c/II-

S. A.BRASIL

Seu processo de naturalização
ainda. não ioi despachado?

ÉSCNlva sem demora ao Bscrítorfo Jurídico e
- Administrativo

Caixa: Postal 4.132, Rio de Janeiro solicij;ando ínfermaoões. Esse Es
orttorío se encarr-ega 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 d-e nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

ParanádoGuia

OUfR VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAMC" 1
PROCURE A

alfaiataria· Mello

Publica relação dos oomefoiantes e industriais com seus ende-

do

Catarina - Brasil
Rua Felippe Schmidt 48

-

R.Vi�ldXa��P���O�? IIntercâmbio Cultural
Economico Financeiro

IPublicidade meneei. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA PO.::;T .. L, 775 - CURITIBA

Ouçam, diãriemen te, das 10 às [4 horas, as audições da

ZYH .. 6 RadIo Difusora de LaguDa,
970 kilcciclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa

DA TI LOGRA FIA
Correspondencla
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇÃO:
Amélia til Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

ALVARO DERUA CARVALHO,6S
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Ierte cenjanto cestebolístíce de Belenens-e Basquete Clube, Icrmade -na maiería

por jogadores pau'{:�las, enfrentará" hoje' á neíte, na quadra do, Lira Ténis
-::-_ _

-

_. .. ::::.::::................. u possante ccmhínade ,local..
------- ------. ----------------------------------------=-------------------------�------�----------------------------------�-----------------------

Docaiuva X Paula Ramos, hoje no estádio· da fCO em jogo amistoso

Clube,
.... ,. .

..__...ea..__..... "" ....__
.................. " .

Imprensa Oficial F.; C.. e Hcepcke
farão a preliminar.

o cotejo amistoso entre os con- Tr-ilha, Luiz e Pires; Felipinho, Se
juntos do Paula Ramos e do Bocaiu-, veriano (ou Tião), Pinto, Arí e, Ca

va, marcado para esta tarde, no reca,

campo da F.C. D., está destinado -3.
, A Preliminar

agradar, prometento levar àquela A partida preliminar será travada,
\

li II d C -d t d
O ARSENAL, DA INGLATERRA;' praça de desportos uma bôa assiS-I entre os "tearns" do Imprensa Ofi

II re O ampus 'para preSl' eu e
'

a VIRÁ AO BRASIL tência, de vez que nessa peleja o cial e do Hoepcke, em continuação
Ao que se..inforrna no Rio, depois clube boquense dará a conhecer o aos Jogos Olímpicos Operários.

federaça-g Cal ri' O�fll 'ri Des n. tos
da temporada, em nosso pais, do seu quadro de profissionais que Para essa importante pugna, o

, 'a rh: JÚle II
ti n

lir Southa,mIJton, virá ao Brasil o fá- disputará o certame pebolístico do "onze" do Imprensa Oficial atuará.
II I' t dAI

- ano em curso: com o mesmo conjunto que abateu
A t f

A .

d.' d "I
.

moro COI1Jun o o rsenai, campeao
rans erencia <O coman ante A varo Pereira do Cabo! da' Inglaterra a convite do Botafo- A luta será um tanto difícil para o Texaco por 6 x 1, ou seja: Lelo,

,para a capital do país determinou a vacância da presidência dag' o quadro de Agapito Veloso, consi- Tião e Luiz; Walmor, Natalino e P

Federação Catarinense de Desportos, que terá de ser preenchi-
go.

x Ã x derando-se que seu adversário não Paulo; Lonzo, Rodrigues, Osca
da, dentro em poucos dias, pela 'assembléia geral dos clubes O SOUTHAMPTON CHEGARÁ será outro senão o Paula Ramos, I Acácio e Orlando.
filiados.

.

AMANHÁ AO BRASIL campeão citadino de 1947, há muito I O Iaicío do encontro esta III

.

Vários são �s ,�omesA apontados, nos círculos esportivos, A convite do Botafogo, deverá invicto frente a clubes da capital e cada para as 14 horas, devend�
Jlara ocupar o prnneiro posto na entidade estadual. Todos são chegar amanhã ao Rio o conjunto que recentemente abateu o Avaí por cotejo prtncípaí ser iniciado �6
�elhos esportistas, sobejamente conhecidos pelo 'que hão rea- do Southampton, da Inglaterra, que 3 x 1. horas..;1ihzado pelo esporte catarínense. realizará uma série de disputas em Salvo modificação. de última ho- "'**

AUm nome, entretanto, merece a atenção mais' demorada São Paulo e no Rio .
ra, os dois quadros jogarão assim Preços: Cadeira - Cr$ l�X

r-

do_:; qu� terão a responsabíltdade de eleger o mentor da mater- constituidos: quíbaneada - Cr$ 5,00; 'Ja:l
-

..e esse e o do deputado AlfredoCampos.. Paula Ramos _ Tatú (ou Brog- Cr$ 3,00'- Senhoras e senho as te-

Ji)sse nosso' .ilustre conterrâneo não é figura desconhecida ULTIMA _' BORA nolli), Chinês e Katcipis; Neném, rão .entrada franca.
I. tarde

do esporte catarmense. E um dos mais antigos batalhadores da nSPO'!TIYA
Chocolate e Ivani; Bentevi, Carioni, Não percam a interess:r�d' da

'Sua grandeza, e, ainda que, momentaneamente, afastado .das li � . Nicácio, Fornerollí e Mandíco.. futebolística de hoje no Ita 10 ,

lides no seu município; pelo cumprimento de honroso mandato Bocaiuva - Arí, Biguá e Dinarte; rua Bocaiuva!

eletivo, não deixa contudo de acompanhar com raro interêsse 01> paulistas realizaram • h-o movimento esportivo de Santa Catarina, prestigiando com a ontem a segnnda exibição rre.s- ,U O', 'e e am"�/llIa.sua palavra e a sua presença tôdas as manifestações de vítalí- ta Capital, levando d� venci- li J II
dade do nosso esporte.

'

'da o five do Clube uoze 'por do senhor Alfredo Campos foi o incansável organizador e .33 z 2,5 no U3:ssa
"

!,����:i���o�h�o�;;�i�i�� ;�e���m,:���ie: ���i:�a� �:e:����� u·.".·
...·-.".·...--.r·····....··--:.�·-..--. O· dia de hoje ricarda-nos que:

anos lugar de relêvo no cenári-o catarinense. A sua atividade m passeio RITZ - Hoje às 10 horas da.
_ e�n �538, ManMdTelle:s::;��i<como mentor blumenauense foi das, mais proveitosas e ficou I

A _ I
manhã 'to prrmerro governa ar

O'as', 1""0 ODI;)..S Jornaes - shorts - desenho .'....
"1" 'h' ··\'Baliia·assinalada como brilhante período da vida esportiva daquêle . � U

comédia.
no Brasi, c ega a ,

"
- � -'T"-'t t

� -

a' m 1774 em_$J)]lto,'i. E�tado de
llrosper.o munícípío. �

-

Há mm o empo, en u "'" ----'---

No palco: . �av 81\\110, riasceu JOS� Fencrano
,

Além das suas ínegáveis qualidades de esportista correto, de de conhecer Angelina, e, princi- "'SHOW COLEGIAL" I V' d deFernandes Pinheiro, ISCOU e

capaz de assegurar uma gestão fecunda, desembaraçada e isen-: palrnente a milagrosa gruta de N.
Censura LIVRE. ',São Leopoldo, que era filho do Co-

ta de marchas e contra-marchas, tem o senhor Alfredo Cam- S., aproveitei o ensejo das viagens Preços: I ronél de milícias José Fernand�s
pos, a seu favor, irradiante simpatia pessoal, ,é um cavalheiro especiais, aos domingos, para as

Cr$ 3,00 e 2,00. Martins e D. Tereza de Jesus Pl-

fino, tratável, que faz amigos ao primeiro contacto, graças à colônias, � no' domingo p. p., ti�e nheiro, indo a falecer em Pôrto
sua afabilidade e ao senso díplornátíco, que possui em elevada a oportunidade de �onl�ec�r.. � c.olo-I RITZ, - Hoje - ROXY Alegre a 6 de Junho de 1947;
dose, nia acima, em confortáveis ônibus

á 1,30 horas ás 7,30 horas
_ em 1880, deu-se o sepultamento.

Essas qualidades que ornam a personalidade do sr. Cam- e cantando com ótimas estr�das, 20 _ Zachary Scoot e Betty Field
no Cemitério de Catumbi, sem hon-

pos, e que raramente se encontram reunidas numa só pessoa, paisagens maravilhosas, e final-
AMôR A TERRA

'

ras militares, por as ter dispensado,
€f:Jtão a indicar, sem dúvida, o futuro presidente da F. C. D. mente a bela gruta no meio da

30 _ Heddy Larnarr - Geoge San-. sendo seu caixão conduzido por"

porque não basta entender o intricado mecanismo da organiza- mata. tirrs e Louis Hayward - em: i
simples soldados, o Marechal Dá-

ção esportiva nacional, sinão também possuir tacto, inteligên- Passei de fato um domingo ale- FLôR DO MAL

lque de CaxIas;
ela e discernimento para resolver com justiça, sem ferir direi- gre, e regressei um tanto satisfei-

Censura até 14 anos.
_ em 1888, 11 Câmara dos Depu-

ros, os Inúmeros problemas do nosso e,sporte. to, achand'o mesmo necessária, a
P t 9 apro-reços: tados, por 83 votos con �a, _

Afora as suas brilhantes qualidades pessoais, o sr. Alfre- publicação desta magnifica viagem, Cr$ 4,80 e 3,00. vou a proposta do Gabmete Joao

do Campos é um dos, mais ilustres membros da: Assembléia e ao mesmo tempo elogiar' a inicia-
Alfredo, àbolindo a escravidão no

Legislativa, onde ôcupa a 28 secretaria, por deliberação unã- tiva 'daquela comissão organizado- RITZ _ Hoje às 4,15 - 6,30 e 8,30 Brasil.
llime dos seus .pares, que, com elevá-lo àquele _Pôsto, nel�e re- ra, e particularmente ao sr. André

Claudette Colbert - Walter Píd- All-dré Nilo Tadaseo
,

conheceram aquela marcante personalidade aCIma deSCrIta. Maykot,�. D. presidente da mes-
geon _ June Allyson e Lionel Bar- - -. - -. - - -.- _ ... _ •• --••• _..,.

,

A sua presenÇa na direção da entidade, sôbre ser honrosa ma. E que estas viagens não só ser-
m I R"· ·:dU'h

-

uG-
,

I'a'para o esporte, trar-Ihe-ia sem dúvida benefício� de real mo�ta. vem para beneficiar os pobres, coo:
rymore E:M�çlo SECRETA a '

lOnaru
Está, pois, nas mãos dos representantes dos clubes eleIto- mo também para um verdadeiro Era uma nobre mulher, mas se um Programa especial em homenagem.

t'es a sorte do esporte catarinense. passa-tempo dominical.... JlOmem a amava, outros a culpavam ao ".Dia das Mães"

Se souberem escolher, escolherão sem. dúvida Alfr,edo O Passageiro de uma tragédia, Hoje, domingo, 9 de Maio de 1948..

Campo's, porque êste é n candidato mai� indicado �ara condu- ERNANI FARIA
Censura até 14 anos. i1.s 21,15 horas:

zir com serenidade e inteligência os de)3tmos esportIvos da nos- Maio de 48. No Programa: Razão de ser do "Dia das Mães",.

:Sé.:, terra. Brasil em Fóco - Nacional. por Arony Natividade da Costa;

O ALVI-NEGRO JOGARÁ HOJE Metro .TornaI - Atualidades'. '- ÁS Mães - Poesia - Declama-,
, ESPORTE CLUBE FIGUEIRA

bl'
-' EM BRUSQUE' RELOJOARIA LABES Preços: ção de Lourival Almeida;

Ficam pela presente pu Icaça<?, h
A' d'

d tdO" ze" do FI'glleI'rense 'que Com'll'nicação RITZ - ás 4,15 e 8,30 . oras
_ DI'a das Mães" - CroIllca e

'Cientifiiados e convoca os o os os on ,

""O'cios do Esporte- Clube Figueira, .vêm fazendo bonita figura êste ano, COMUNICAMOS AO DISTINTO 6,00 e 3,60. Humberto de Campos;
'" . ,.

d PúBLICO QUE, POR MOTIVO DE Ritz - ás 6,30 horas - Cr$ 6,00, _ Lourival Almeida lerá uma pã-
eÍll pleno ",<fasa 'de seus direitos à rumará hoje para ,o mumCIplO

,

e I

t'd TRANSFERENCIA DE NOSSA CA- único. 'gina de autoria do brilhante jorna-
'Comparecerem no edifício Alice, sé- Brusque, onde esta c�mpro�,e I f

.

I
de do C. R. 15 de Outubro, gentil- para enfrentar o pelotao do Car- SA COMERCIAL PARA A CIDADE lista Oswaldo Melo, escrita especIa -

,

"d' DE ITAJA1, TODOS OS OBJETOS ROXY - Hoje ás 2 horas 'mente para êste programa;
-:mente cedido por sua diretoria, pa-Ilos

Renaux , um os
.. ,maIs c.om- N' 1

I
d

d It O I QUE, PARA CONSERTO, NOS FO- 1° - Jornal da téla - aCIOna.
_ Dissertação sôbre o "Dia as

ra tratar do assunto abaixo expôs- pletos do Vale o aJaI: a VI-ne-
C d. , I t RAM CONFIADOS, DEVERÃO SER 2° _ Chester Morris e onstan-

Mã.es" _ Andrélino Natividade a

1.0-',no próximo domingo, dia 9 de gro jogara comp e o.
.

O h PROCURADOS, A PARTIR DE 10 ce Dooling - em: '

Costa;
maio do ano corrente, às 9,0 0-

.

x x x
RIOSA d M"

C "CID DO CORRENTE, NA RELOJOARIA A PORTA MISTE' _ "Os dois cravos", e arm

Tas, que constará do seguinte: 20 ANIVERSÁRIO DO G..
,

.

1
'

SA-O JORG'E, NO ESTREITO, NES- Um eletrizante filme poliCia . . .

Barreto França, para o "Dia das
10 _ Leitura do movimento do ROCHA AMARAL" ,

.

TA CAPITAL. 3° - últimos epis6dios do sena- Mães" _ Interpretação de Elda Zil-
,exercicio passado (47-48), e parecer O Grêmio Cultural "Cid Rocha

do conselho fiscal, leitura esta, fei- Amaral", que se vêm impondo nos OUTROSSIM, AGRAPECEMOS M} do: "da Mamo;
,

, POVO FLORIANOPOLITANO A CHICK CARTER, DETETIVE
_ "Ser Mãe", de Coelho Néto -

ta pelo sr. tesoureiro. meios esportivos da capital atraves -

d PREFERENCIA COM QUE SEM- Aventuras ... torcidas ... açao ... Declamação de Lourival Almeida.
20 _ Aprovação ou desaprovação de uma série de vitórias no setor o

F' ld
h· PRE NOS HONROU E AO MESMO 4° - Zachar:v Scoot e Betty( Ie

dos atos da diretoria pelo Conselho basquete e do VaIei, completa oJe ----
_,

Z�CU""""'--TEMP",O' NOS COLOCAMOS A DIS- _ em: ARNOLDO SU.'\.RE,
.

lU'''_'

seu 2Q ano de existência. O aconte-

POSIÇA-O DE TODOS OS AMIGO,S AMôR A TERRA Clinica Odontololl1a
cI'rnento sera' co'memorado com um NOTUR'T •

tIa ter- .''''

di f· I t' E FREGUEZES EM ITAJAí, Á RUA A beleza de uma pas ora,
Das 18 "'9 22 horas, c,.oui ho�

gran
.

aso estIva espor IVO, cons- -

_
'"

I· HERCr'LIO LUZ, N. 42. nura de um grande amôr e o tea-
m",rca:"". a cargo de abahzado pro-

tantlf. de diversas pelejas de vo el e co ' \In

O PROPRIETÁRIO 1ismo da própria vida... fissiónal
baslluete que terão por local a qua-

3 R" ArCiP'l'8Ste Paiva i7. J
1 FlorI'ano'POll'S, 8 de Maio de 1948. ,P;reços: Cr$ 4,00 e ,00. ti... '

dra lia Escola Industria ,
.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

'Fiscal;
30 - Eleição da diretoria para o

-exercicio de 1948/1949.
,

Florianópolis, em 3 de maio. de

1948.
,

Lourival Lisbôa - 10 secretário.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Larga·me.�. -

Deixa-me grilar!

ÀS CARACTERÍSTICAS QUE TORNAIlAM o ANTIGO APARE

LHO GlLLETTE O MAIS POPULAR NO MUNDO INTEIRO.

Frisos anti-deslizantes

garantem proteção eon

r tl!a cortes, mesmo no ea

so de um gesto brusco.

&�
�

.

�Ji;
v

dem a acumulação dees

puma e facilltam a lim

peza sob um jato dâgua.

i
/,

I

põe a barba para o es

canhoar rápido e livre

'de irritação da pele.
' •

GILLETTE TECH ALIA NOVOS APEflFEIÇOAMENTOS, QUE

PROPORCIONAM, MESMO AOS MAIS EXIGENTES. COMPLE-

TA SATISFAÇÃO NO BARBEARI

....

De matéria plástica, em

côres atraentes, contém O

GilIetteTI;CH e um pacote
de lâminas Gillette AzuL

o APARELHO DE BARBEAR

TECNICAMENTE PERfEITO

AGRADECIMENTO
FERNANDO F. COUTINHO, em seu nome e no dos demais parentes

de seu irmão ALFREDO A. DA SILVA, profundamente sensibilizado com
as atenções de que foi alvo, por ocasião do recebimento da medalha a

êste último conferida pelo Govêrno Americano, vêm por nosso intermédio,
AGRADECER, publicamente ao exmo. sr. Cônsul dos Estados Uni-

SENHORES ESTRANGEIROSMissa especial'
00 Vaticano
VATICANO, 7 (UP) o Papa

'celebrou, ontem, missa especial por
motivo do dia da Ascenção, assis

tida por professores italianos de

mais alta categoria.
Rezaram 'missa especial que 'se

chama "de professores" os mem

bros mais destacados do Conselho

Supremo da Instrução Pública. De-

pois da cerimônia religiosa, houve ._.J'-"wA.._._''_._._''_''_._.-:.-"-"_-_.._.._.._•.•_ -.-.-.- ----.•- ----- -.••••.•- -•.-

uma recepção aos professores da �Academia Papal de Ciências. A

missa oonstitue uma homenagem

�que os educadores e, homens de

ciência of.erecem ao Sumo Pontí

fice.

RIO, 7 (A. N,) - A propósito
das graves ocorrências verif icadas

na Escola Naval, o GabineLe 'do

Combate a tosse. a Ministro da Marinha forneceu, on-
'Rua João Pinto, n. 32 - Floria-

t m a seguinte nota: : nópolis - Santa Catarina
bronquite e os resfria- e,

C
A

t L' R
"H d

.

di
.

Ii E
onser os, impezas e econstru-

dos. Joa-o O Xa"op'e S; , ouve gran e in ISClp ma na

s-,
-

d M" d I.....,
. çoes e' aqumas e escrever, cat-

éeficaz no tratramento col� Naval, por p�rte da quasi to- cular, somar, Contabilidade, Regís-
tnIJ.dad,e dos, a!i�lrantes. F?ram tradoras, Balanças automáticas,das afecções gripais 8 detidos os princrpars responsaveis, IChuveiros Elétricos Ferros de en-das vias respirat6das. que e�t.ão r�s.pondendo a inquéri- gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

O
� ,.��e São João to polioial-milí ta.r Os demais, estão Aparelhos Elétricos em sreral

solta. o catarro e faz impedidos, até dia 17, podendo ser Serviços rápidos e garantidos
expectorar fàcilmente. visitados unicamente pelos res- Preços Módicos

,

'

.;..pectivos responsáveis". Or.çamentos sem compromisso.

dos, representante da grande nação amiga, demais autoridades de sua

comitiva, ao exmo. sr. Governador Aderbal R. da Silva, demais autori
dades do nosso Estado, e a todas as pessoas que, antes, durante, e após
a solenidade da entrega da medalha, lhe dispensaram atenções.

Florianópolis, ,3 de maio de 1948.

tRISÃO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO � INTESTINOS

PILQLAS DO ARRADE MOSS
Agem directamente sôbre o ap

parelho digestivo, evitand.o a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digestivas, e fa
zem desapparecer as enfermidades
do ESTOMAGO, FIGADO e INTES
TINOS.

,-�------------�--�--" ,

� 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-

PERMANENCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó
,

RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE'

MOTORISTA'
-0-

---. A Assistência e informações sôhre processos ja encami-
nhados aos Ministérios e Repartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - Floríanópolís -

Curitiba.

.

!
•

h-_-.·.-.·.-...---.-·---·--··....··..·..··--·--·-·..-··-----.---..--.-.--.-.-....--...----..._-.-.-.-_...

Graves acontecimen-! Oficina Celeste, .

tos na E. Naval x

(Elétro Técnica Mecanográfica)
DE

ROBERTO LAPAGESSE FILHO

-0-
- Gonsulta e informações sem compromisso.
- A única, no Estado, organizada e especializada no

assunto.
-0-

ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, �3 - 10 andar
sala 4.

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

€OMPANIIIA -AtlANtA DA 1m
......... 117. - ... :' lAIA
OADIO' .. ftI.llIIPO.UI.

Cifrai do Balanco d. 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Reaponl.bilidarte.
Reoete
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606,30
5.978�401 ;755.97

67.053 . .245;30
142.176.603,80

•

•

Siniltrol pagol DOII 61timol H) 1100', 98.687.816,30
RelpoDlat.;'lidadel • :76.736.401'.316,20

Diretorell
Dr:jPamphilo d'Utr. lP,reire de Carv�lbo. .o-: Frenclsco
de 'SA, ADi.io'M•••orrat� Dr. joaquill) B�rreto de Araujo,
e Jo.� ;'Abreu�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cair'o, 8 (U. P,) - O jornal "AI

'Iorlanopolltl 9 de Maio de 1948

Homenagem ao Dia dasMães C��I��i�����I��m��
Ser mãe é andar chorando num sorriso! varsár io natalício d? sr. Ce!. Al'�B-
S

�,

t und e não ter nada' ti liano Ramos, ex-mterventor Ie-
er mae e er ummo· _ .

.

• , dcral no Estado e mfluente non-
Ser mãe é padecer num paraise ; ii�o udenista.Coelho Neto,"

Como chefe do Executivo cata-

-ri nense, o ilustre anivd,rsariante
realizou obra duradoura e meritõ,

.

ria, que o indica à adminç�o de'

seus conterrâneos e ao respeito de

lodos os catarinenses. ÁS homena..
gens de seus correligion'ários e

amigos, juntamos as nossas felici-

tações.
------------------

Na Câmara Municipal
Indicações de importaool3.- Voto de

pezar•.-Outras. Dotas.

Retraio de mâe
Há uma mulher que tem algo de Deus pela imensidade de

seu amor, e muito de anjo pela incansável solicitude de_ seus
cuidados' uma mulher que, sendo jovem, possue a reflexão de

-L1ma anc'iã, e, na velhice, trabalha com' o vigor da juventude;
uma mulher que, quando ignorante, descobre os se.gredos da

-

vida com mais acêrto que os sábios, e, quando ínstruída, se faz

� simplicidade das crtanças: uma mulher que, sendo ,pobre, �e. Homenagem ao des.o sr. Batista Pereira iniciou os sordenado da cidade 'e constituindo
d a dunasatieíaz com a ,felicidade daqueles que ama, ·e, sen o r. lC.' '

trabalhos do legislativo, na última perigo constante e não remoto para
com prazer suas riquezas para não Ler ria alma a fenda da

M d81·ros ,-,"lhosexta-feira, às 20,10 horas, presen- II a saúdep.ública;, L e -

íngratédão: uma mulher que, sendo forte, se estremece an e o.

tes 12 vereadores.
-

'v CONSIDERANDO, finalmente, quc ., b " 't' 'f' ti o e (1'1(' SP11--

gemido de uma criança e, ser:do débil, adql1l�e, as �ezes, a 1'.. - Mui o sign: ica rvas c

Lida a ata que foi aprovada com as classes- operárias precisam ser
_ vura do leão; uma mulher que, enquanto VIve, nao sabemos sihilizaram sobremodo o ilustre'

pequena ressalva, seguiu-se o ex-. amparadas e estimuladas na aqui- mas d fo aU1 as mani'festa�
.estimar, porque a seu lado todas as dores se esquecem; _ homenageá o, r

pediente que constou de oficios e: sição da casa própria;
que, depois de morta, dar-íamos Ludo o que somos e tudo, o que .ções de simpatia e aprêço de que.

de um requerimento de Propicio INDICAMOS ao Executivo Muni-
temos para poder .vê-Ia de novo, para receber .dela um so abra- foi alvo o culto e íntegro magístra-

Otaviano Junior, funcionário mu- cipal, por' intermédio da Mesa e
. ó r do, dc"embargador João da �ilva

ço, para escutar de seus lábios uma SI pa avra. u

nicipal, que deseja revisão da sua ouvido o plenário, d' Ih
-

quiserdes Medeiros Pilho, digno Provedor da,Não exijais de mim o nome eSea mu er se nao .,

aposentadoria. 1°) - que a Prefeitura, por inter- áll
.

eu a vi passar Irmandade' do Senhor Jesus dos..

que umedeça com lágrimas o vosso' mm, pOIS.

VOTO DE PEZAR médio da Diretoria de Obras, exe- <,
Passos e Hospital de Caridade, por

d id d d I' no meu caminho.
'

A' hora do expediente pediu a pa- ente o zoneamento a ci a e, e 1- -

1 êd 11 t págin c ocasião do transcurso do 8,e\1 ani-,Quando vossos filhos crescerem, c e- lCS es a 'e�, -""U "

lavra o sr. Osvaldo Machado, da mitando as áreas 'em que se possam
êles cobrindo de beijos vossa fronte, dír-vos-ão que um hu- versár io natalício, a 5 do corrente.,

bancada do P. S. D., -que levou ao construir casas de madeira, de ti-,
'f' 1 d r cehida

I
Na terça-feI'ra dia 4, á noite, áa-

milde viajor, como paga da rnagm ica rospe agem e -

,

conhecimento do plenário o faleci- pos aprovados, levando-se ainda em

deixou aqui, para vós e para êles, um retrata de mãe. reverendissimas Irmãs da Divina-
mento, na manhã daquêle dia, d� consideração as orlas marítimas de

{Tradução de MIGUEL jl-lACEDO)
I
Providência que �rabalham J1aque;exma.. sra. d. Carmen Unhares Co- veraneio, onde devem ser proibidas le pio .estabelecImento, tendo a.

Iônia, ilustre dama que prestou aos lconstruções que venham embaraçar

INTRIGA BOB A�_ I frente a revdma. Irmã Supe:'iora"filhos dos lázaros serviços de inesti-
.

qualquer urbanização futura dêsses
e com o concurso dos enfermeiros (;.

rnável valor, concretizados na asis- locais;. II • •
funcionários e todo o pessoal do"

tência à infancia no funcionamento. 2°) - que sejam elaboradas, pelo Não sei. por' que cargas d'aguas o jornal da oposição preten�e Hospital organizaram uma linda
.

do' Educandário S. Catarina, ° Prc- menos, cinco plantas de tipos
..

de ver no plano ,que a bancada .do P. S. D, �ap),esentoLl à Câm�ra MIll�- festinha, que contou com a pl'�sen·"·
ventórÍo. Após discorrer sôbre a casas populares, com os r-equisitos cipal, uma reprimenda, uma manifestação de desagravo, a .a�Lla�ao ça do homenageado, membros de'

ipersonalidad� de tão prestimosa da- minimos de confôrto e hígiêne, para, do Sr. Prefeito Municipal. Essa afirmação do jornal da OpOSi?aO �n- sua exrna, familia e numerosas pes>
ma, de tradicional família catarí- serem aprovadas pela Prefeitur�; siste na mesma tecla levantada na Câmara pelo I,íder da mmorra :

sôas amigas,' tendo-lhe sido ofer ta

nense, requereu o orador se con- 3°) - que aprovados êsses típos isto é, que' as indicações foram apresentadas SImplesmente, para da nessa ocasião, uma signíf'icativa
signasse em ata voto de profundo, de casas modest.as, sejam êles dívul- obrigar, o Prefeito a fazer alguma coisa, Não. é, v.erdade, E dlst,O sa- lembrança, tendo o des.. Medeiros
pezar pelo seu trágico desapare- gados e ,impressos, para que, �_ re- bem os vereadores udenistas que, em plenár-io, tiveram eonhecimen- Filho agradecido em palavras re

cimento,' o que foi unânimemente querimento dos interessados, pos- to, por intermédio do Iíder da Maioria, da reunião em que o Sr. Pre-
passadas de gratidão pelo belo ges-

aprovado.
.

sam ser fornecidas as plantas, com feito esteve presente e na qual S. S. <concertou com a bancada pes- to dos homenageantes.
PARA SOLUÇÃO DA CRISE DE as especificações, a um preço mini- sedista o plano que foi apresentada. Não resta dúvidas. que S. S.

No dia seguinte) a 5 do corrente,..
MORADIA mo de custo, observando-se, no alienou direitos. Tal fato porém é digno de todos os elogios e mostra

sua data aniversávia, fOi celebra na,

Outro orador foi o Iíder da maio- mais, as exigências para as demais que ·S. S. imbuído do espirita partidário, não pretende_f�-- igTeja' do Menino Deus, ás 8 horas.,
ria sr. João Batista Bonnassis. construções. S. S., em 7 de maio de çôes e colher os loiros, mas tão somente evídencfar que ao partido, missa .em ação de graças, a . qualS. S., em belo improviso, justifi- 1948. (ass.) João Batista Bonnassis ao qual pertence e pelo qual trabalha, deve caber a rcsponsahi lida- foi assistida pelo homenageado.. ,

cou, longamente, a importante in- - Gersino Silva - Oswaldo Macha- de pelo bom andamento da administração pública. Não negam�s que
pessoas amigas e numerosos mem�

dicação que à Mêsa encaminhou, as- do - Jairo Callado - Armando As- S. S, tenha lutado eom sérias dificuldade·s de caract�r. econôml�o - bras da Irmandade dos Passos. Lo-
sinada por todos os vereadores com sis - Guido BoU - João Claudino 'administrativo. Tanto é assim que tã.o, logo ass�lmlU a Pre�e�tu�a, go apps -li c�rimônia, a Mesa Admi
assento na Casa, apresentando. me- da Rosa - Manoel Donato da Luz . .,

uma campanha tendenLe a eqUIlibrar as fmancas mUIllclpaIs. nistrativa, reunida nq Çonsistó-rio,
didas, regulando a construção de - Roberto da Luz Co�ta - Vitor ����:l��mente e.sta não foi bem compr:eedida .pelo� "escri�asd do. ��á- prestou uma significativa homena-'
casas de madeira na zona urbana da Fontes". riQ". Vira:m na alitude do novo edil apenas mércIa e fal a e InICIa-

gem ao dinâmico Provedor do Hos--
cidade. Â- indicação a que nos. I:e� PROJETO DE LEI N. 9

liva. Aos escrÍ'bas convida:mos, apen,as, a �elerem ?S balanoeLes d� 'Pital, cujo espirito de justiça,-
(ferimos está vasada nos segumtes Novamente, com a palavra, o 'sr.

Pre;feitUI'a, ond� está consignado, d.�a a dIa, o es,i�r?o., do Senhor grande �nt-egridade' 'moral, tem sa-

têrmos: ,
João B. Bonnassis leu o parecer da P f'.' t no sentido de refazer as ünancas do MUIllCIPIO: De t\ldo o bido grangear a ektima e admi-'

bl
re el ,o, '.

. .'

·tá'"'CONSIDERANDO que o pro e- Comissão de Justiça sôbre o prpje- ue se vê, das colunas do Diário e da atItude do lIder �1ll01'l rIO,.a racão de todos, tendo-lhe sido o1'e--
ma das casas de moradia, em Flo- to de lei nO 9, que pleitea isenção de �nica preocupação constante da oposição é procurar cr�ar um ��bl- recido um rico mimo, fazendo"
rianópolis, é angustioso e requer impôstos em terrenos da paróquia enLe antagônico entre a bancada pessedist..a e o PrefeIto MumcIpa!. uso da palavra O· ilustre Viee-Pro
dos poderes públicos providências do sub-distrito do Estreito, mandan- Infelizmente, para os oposicionista'�, após esta atitude desasso�:brada t vedor, des. José R�cha Fer_

reira.
imediatas; do que ao sr. Prefeito sejà-êle-en- de S. S, e a sua pel'lfeita colaboraçao com a banc�da que o. ap?la em Bastos, que em behsSlmas pala-
CONSIDERANDO que o custo de caminhado afim de serem esclareci- tudo o que diz respeito aos interesses da comullldade, maIS Ílrme e vras enalwceu a obra e a figura

construção de casas de alvenaria dos pontos, em determinação de dis- m'ais solidarias ficaram os laços que ligam o Executivo ao. Le- ineonfundivel do des. M'edeiros:,
não está hoje ao alcance das classes positivos da Lei Orgânica dos Mu- gislativo Municipal, para prestigio do Partido ·que nele depositou a Filho, que logo em seguida disse:.
menos favorecidas ; ilicípios, que regem o assunto.

sua confiánça e as suas esperancas. palavras de agradecimento, di··
A seguir foi a sessão encerrada, Cabe agora á bancada minoritária e aos oposicionistas que tudo l-endo que tudo tem f·eito em pró};'

sendo outra convocada para ama- vêm. de tudo sa'bem. bem e melhor,' não só 'pr!'lstigiar o plano elabo- daquele estabelecimento de cari-
nljã, às 19,30 horas, tendo se ins- l'ado mas principalmente, oferecer meios, esclarecimentos, suges- dade, e que contava sempre eom
crito para falar os vereadores :Vi- lões .para que ele tão log'o seja concretizad�. , o concurso de seus companheiros-
tal' da Luz Fontes e Manoel Donato 'Interessa mais á coletividad,e e é trabalho que merece aplausos. -de Mesa.
da Luz. Onupem as colunas analisando, sugerindo ·e aoonselhando medid�snos e são justamente as que mais es-

-

t d G teapazes de Objetivar cada uma, das indicaçoes apresen a: as.' aran i-
tão ao alcance da bolsa das clas-

D M
'

t-
.

uas alV'es mos que S, S., o S·enhor Prefeito Municipal, não tomara as suges oes
ses mais modestas;

e os conselhos, como uma reprimenda; muito ao contrário, agradece-CONSIDERANDO qUe a própria trá á oposiCão as luzes brilhantes que ela' irradia pelos qua 1'0 qua-
Constituição Estadual e a Lei Or- A uma devo o mt;)u ser, a outra

clrantes dos quatro ou cinco munidpios que ela governa, Gove-rna
gânica dos Municípios procuram in- '1 razão de ser dt: minha existência; Ohl b h b h b II!mal, digfllmos a verdade, mas gov'erna.,. '. oy, o oy o oy ...
centivar a construção de casas po- a uma devo o que tenho alcançado;

eh hoy lI!
pulares afim de minorar a crise de a outra o que posso alcançar; uma
habilitação; é o meu Anjo da Guarda, a outra

Q meu Querubim terrestre,

CONSIDERANDO que Santa Ca"

tarina é um dos grandes celeiros de

llHIOCii-a própria para construção;
CONSIDERANDO que as casas

constI'uidas de madeira custam me-

Nota do Gabinete
Rio, 8 (A. N.) - O Secretário

da Presidência da República for

neceu a seguinte' nota, assinada pe

lo Cor-anel Sub-chefe do Gabi.net.e
civil, Joaquim Henrique Coutinho:

Presidência

Para reconbecimentDi
do novo Prsfado /

da

MisrÍ" diz que o consul polonez em

JerusaÍem iniciou negociações com�

a agência judaica, em nome do go
vêrno soviétieo.

- tindo e incentivando Dlesmo a cons

trução de casas de madeira;
CONSIDERANDO que não deve

mos, nem podemos, como medida

,econômica, proibir essas constru

ções, principalmente quando Com

panhias especiJl.lizadas colocam ao

alcance dos rr{enos favorecidoS' ca
sas pré-fabricadas de vários ti

pos e preços;
CONSIDERANDO o vulto que

�em tomando a construção clandes
tina de casas' de madeir�, na peri
feria da zona urbana, com a agra
Va'nte de não apresentarem os re

quisitos m�ni.mos de confôrto e de

higiene;
CONSIDERANDO que essas casas

assim construidas clandestinamente,
vão se localizando nos distritos, sem
qualquer plano pré-estabelecido,
concorrendo para o crescimento de-

CONSIDERANDO que os demais
No altar construido com os mós

Estados da Federação vêm permi-
culos de meu coracão, Elas habi-
tam:
- uma é minha Mãe, e a outra a

Mãe de meus filhos!
Alldrelino Natividade da Costa

PEÇAM PROSPEC';('OS EXPLICATIVOS

"De ordem do Senhor Presidente
da República, torna-se público que
não foi expedido pelo Gabinete Ci
vil da presidência qualquer tele

grama convocando os senhores go
vernadores dos estados para reu

nião nesta capital, e, em conse

quência, também é inteiramente in
fundada a �lotícia de que pelo
mesmo Gabinete fôra passado ou

tro telegrama t.ornando sem efei
te a convocacão".

Essas conversações visariam o

reconhecimento pela Rússia do no--

'\'0 estado judaico, depois de quin--'
Ize cio corrente. Também O consuI
techecoslovaco teria prometido que"
seu govêrno reconheceria o regime'
judeu.

I Perfumes finissimos por.
I Faço um' ..�.;."cl. �u ����� O�� �!!!!

ao. amigoe, 'obtendo lucroe compell.adore,;
Amante -. !\kitcilo Negro __

o

Flor d. Maçã -- Lavanda ingleaa
I{ola el. France .- Diamante. Negro -- Violeta de Nice,

e outral p ..rfum'l in.briante•.

U TESOURO
Da instrução está ao alcance

d,e todos.' Dâ esse tesouro 80 te1i
amigo analfabeto, levando-o a UDl
curso de alfabetização no GrupQI
Esco,lar São José, na Escola IndU80t
trial de Flodan6polis ou na Cate.
dral Metropolitana.

F'RECHA'NDO ••••

Pelo' Reembollo Peitai, mau Cr$ 20,00
Atende-ee pelo telefon.: 51-2357

LllBORATORIO BABALU DE ORESTE NASO
Rua dOIl Guaianaze•. 1181 -- Ccs.ixCl Poetai. 1675 -- S. PAULO

O Didrio de ont.em não nos trau'Xe' [f desejada resposta,
no caso da TelefÔnica. Será ,que aquele jornal vai tomar
a defesa da Ci\!? Um convite pará o· rniciO da' campanha
merecia uma .satisfação. Se o Didrio não ligou, é porque
éstá solidário com os tele,fones, ..

_i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


