
Regressará hoje ao Estado, via aérea, S. Exa. o Sr. Governador Aderbal
Ramos da Silva, cujo desembarque está, marcado para o meio dia,

::':',',,:,:,.'::'::::':',:,:..:,:," ,:::,::::.', no aero':'pôrlo da Base.
"ice-Presidente Nerêu Ramos e

Senador Ivo d'Aquino
Chegados a esta Capital na d'Aquino e a exma. sra, Dorss

sexta-feira última, em visita às Ramos.
, respectivas famílías, regressa- ;No aéro-põrto da Base, onde
mm ontem ao Rio de Janeiro, tomaram um avião especial da
O's nossos ilustres conterrâneos, F. A. B., que os levou em VÔ()
srs, Nerêu Ramos, emine�te Vi� direto à Capital Federal, os srs-
ce-Presidente da República e Nerêu Ramos, Ivo d'Aquino .,.

AKRUn,A 1-�Ãl(08 Presidente do P. S. D., e sena- exmas, sras, receberam as des-
dor Ivo d'Aqui'no, preclaro líder pedidas e os votos de bôa via..

---i-- da meoría no Senado. gem de altas autoridades civis

f ? 3 Em companhia dos Ilustradus e militares e de crescido núme-
MI 1, .25 eatartnenses, viajaram suas 1'0 de amigos, admiradores &

-------------------------------------------- �maLMpÔg��&�rizP� ��ô����r�'�Mep�

falsos corifels das causas pÚblicas FDracã� �a costa
dernelras Ramos e d. Irene l renteseo,

r

O fato Ade havere� ?S srs. Vérea?Or�s p.essedistas apresen- do PaCifiCO Na Rssembl.e' l-a Leg,-slall·va·jltado, na Câmara Mun icipal de Fllortanópolts algumas indica- . n
,.

��esibcotm °T °lbjet�iVo dde assegurar, des�e log�,. ao sr. Prefeito pa�:�� 1e�tlU' ���a:7a�a,cos�au!� Voto de pesar pelo lalecl-mento de Da'<"- a er o o en 1110 e Carvalho, o mais decidido apôío à sua '- ..

honrada administracão está sendo ind I " ., ,e.xtensao de mil quílometros, em -

•

.' " <, ' a_ a exp orado pelo DIa- t-erritório tanto chileno como pe- C L C 16 I-a O t a ot;10 d
o fo!e dedmexencos de �ue se vao servindo alguns ydenis- ruano, pelo ruracão de ontem. Os armen. O n .

- O r s o as.
as esoríenta os ou mal-orientados em faCe de questoes que . < '.

I A sessão de ontem f'oi rápida. O sr. Lopes Vieira,
-

do P. S. D,�
melhor se lhes ore e' d b t

'
ventos chegar am a alcançar a ve-

l t 'b' t
' I f I' t

'. r cerram ao e a e e a doutrinação. Onde quer locidade de duzentos quilômetros
es eve na rr una para requerer um vo o oe pesar pe o a ecunen O>

que .víslumbrem uma suposta brecha à insidiosa penetração da h . d I Ih d
da exma. sra, Carmen Linhares Colonia, há .dias ocorrido em trági-

; t
. .

I
.

a 'ora, ar rancan o te a os e pa- co desastre de- veiculos. Com .justeza de conceitos o representante

:�, rrga pO�,a� e �� 111v�stem, como se � nossa gente não lhes co- redes inteiras, que, subiam a pessedista traçou o perfil da saudosa dama catarinense, assínalan
li iecesse, Ja. e a muito, o vezo burlão e lhes não votasse, por- grande altura, entre grossas nu- do-lhe as altas virtudes e os assinalados méritos, dentre os quaís a

tanto o mais solene desprêzo Já se disse e J'a' se repetiu q
assistência dos desajudados da fortuna e da saúde sempre foí ponto

, '. _ .,

• v
' 1 ue vens de pó que escureciam - o céu.

a reumao previa da b ad d PSD d
de permanente devoção.

'

. , anc a o . . . urante a qual foi �l'ias, apesar (11'SSO, até agora
_'

E
.'

d t d·T "IT'
•

lid d
. .

bi d
_d'

IV. ú • nao' m ap010 ao epu a o u.opes «reu-a, o I er a mínoría, sr;

('�m ma a a apresentaçao aquelas indicações ao plenário da se tem notícia de vítimas. João :José Cabral, profer-iu. também o elogio funebr-e da pranteada \

Câmara compareceu em pessôa o dr. Adalberto Tolentino de dama. Por unanimidade o requerimento foi apr-ovado .

.Carvalho, ouvido assim a respeito. Se rôssem elas índice de O deputado Osvaldo Cabral falou sôbre o "Dia das Mães", em elo-

qualquer deaíntelígêneia �ll-tr� a bancada, majoritária e o Pre- Sro. Ad_crbal R.
quente discurso.

. _

__

IPor fim, o deputado Alifredo Campos, na tribuna, justific-ou a-

reíto nao as teriam levado os vei'ead9r�f? � antecipada consulta apresentação de uma carta que á Assembléia endereçava a exma,

.com o ilustre administrador do Municípío.. pessôa que, dê-r€S- da- S'·,-IV8 viuva do saudoso capitão Pedro M. Pinheiro.

to, sobrepaira às instrujices inócuas do jornal oposicionista.

P f.,

E dizer-se que 'o "Diário" é o porta-voz duma grei de po- Il re ·e.itura de J�r!Jgua'JUICOS que têm sempre a bôca cheia de verbais propósitos de I U II
.servír o povo da nossa terra ... Não há'quem descubra a que
'Mrvlço pela causa pública sé entregam êsses escribas, que ou-

Com a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, na sessão

tra cousa não fazem senão veícular imaginosas
.-.

histórias de de sexta-feira 'Última, negando provimento ao recurso' com o

descontentamentos nas bancadas representativas pessedistas, 4:pml :;t U, !l. N. eatarínense pleiteava a nulidade da votação da.

tão certos como estão, a -despeito disso, da coesão e unidade de 27a s&�ão de Jaraguá, ficou definitivamente confirmado �,

sausa que definem a atitude de cada um e de todos os membros mandato de prefeito do nosso pr�s:tig'ioso correligionário; sr.
'{1à:S representações do P. S. D. Já, pois, que as insinuações Waldemar Grnbla,

e a duplicidade de sentídoa qUe calculadamente põem nos seus
\

periõdos os foliculári6s da U. D. N. local não podem surtir

<�;feie"o nos meioB pessed!Stas, só se explicam como intencional

mente destinadàs .a' intrujar a opinião pública, tod�via bastan

Ü' esclarecida par� lhes compreender as trêtas e suficientemen

te nobres p�à InaI'.da-Ios às urtigas com as suas malajambra
elas postUtM de :falsos profetas àa democracia.

,Não 'V�1110S', portanto, nas atitudes do jornaleco ocioso,

nen_h�m propó.si�o constr,:tivo �o ?e.m-estar geral, muito me-I
Rul;; uma alta Idea, um atIvo prll1CIplO nuclear para uma con

V�\'gência de fÔTças capaz de promover um movimento digno
\10 estafado slogan de "eterna vigilância". O que vemos é a Da. Rute Hoepcke da Silva,
inverdade, a ausência de qualquer senso de· responsabilidade dig'níssima espôsa do 'sr. dr.

no afirmar e no confirmar a reles sofística de uma ingenui- Aderbal Ramos da Silva, pre
o_ade mascavada ... ' Nada disso edifica, nada disso persuade ou claro Governador do Estado,
incentiva; antes, tudo isso d,efine a vadiagem Il_!-ental 'dos festeja, hoje, o seu a'lliversá

pseudos pregoeiros das causas públicas. Na verdade. comple- rio- natalício.
tamente divorciados da realidade, negligenciando flagrantemen- Emoldurar-lhe o retrato de

te as mais imediatas necessidades da tranquilidade geral, o que linhas nobres, cabel'ia perfeita
êsses impertinentes manejadores da reputação alheia têm fei- mente nesta oportuni'dade, se

to é desorientar espíritos, retardando a pacificação da família anteS'( já o não _fizessem, em si

i'olítica de Santa Catarina e levantando óbices à atuação be- ]enciosBj 'gratidão de coraçlões,
néfiea dos poderes púbUcos. .

os humildes e pequeninos que Lake Success, 10 (U. P.) --

Se o "Diário" estivesse realmente di,sposto a empregar o a pl'imeil'a dama do Estado aco- Acredita-se firmemente no?
seu papel, o seu tempo e os seus tipos a serviço duma bôa causa, lhe permanentemente em sua círculos daqui qUe a quinze de

esta não lhe faltaria, entre tantas que estão hoje conclamando proveI"bial bondade. Sob seu lar maio s-e proclama o estado ju

cs homens de espírito e de vontade realizadora à tarefa de pro- venturoso enfeitado da gra-:a deu tal como foi originàriamen

'rlllgná-Ias, com desambição e com vigôr. Aí está, por exemplo, de suas mj.inhas Anita e Sílvia, te acordado no plano de par1ji
� Campanha Nacional de Alfabetização de. �dultos, a pr_ol de o querido casal terá, llOje_, bên- lha da ONU e que o rei Abdullá

cujos objetivos séria interessante ,uma dec�s�va coo�eraça? da (,iãos ànônimas, sem conta. E 'chegará a um acô,rdo com o no

j,mprensa democrática. Porque não a prestIgIam os Jornahstas da g'l'ata efeméri'de valer-se-ál vo estado hebreu. Isso equivale

rla U. D. N.? Porque a embaraçam homens como o Prefeito ude- ainda a nossa sociedade para ria à realização do plano ori

rlista de Joinvile? renovar à nobre natalici�nte as ginal de partilha, mas seria de-

Ocorre-nos aquí à memória o fato de, em agôsto do ano mais altas e significativas de- Jicado problema o reconheci

passado haver 'o "Diário", num dos seus costumeiros palavró- monstrações de estima e aprê- mento do novo estado
.

pela
A E---b------ C

'\

tios tortuosos acusado o Govêrno do Estado de sabotar a Cam- 'ço, às quai��, com muito respei- ONU e pelos países membros spao a DO . OD�
'.

paIÍha de' AH�betização '-de' Adultos. À. leviandade da acus'�ção to, "O Estado" se associ'a. dessa organização mundial.

gresso �UrApeDopusemos, logo ao dia seguinte, o regIsto de haver o Governo l� u

d0 dr. Aderbal R. da Silva, no dia anterior, cri�? �e�to_e ta�- Ulll Prefeito da U. D. N.: o qual, recusando favorecer o ensino Madrid, 10. (U�.p::)'--Pãrtii:l�
tas classes de alfabetização de adultos ... O "DIano nao vo -

. com destino � Haia uma dele--
I C' h a adultos de Bôa Vista e Itaum, exercia apeIlas uma vll1gança- oa.

t.ou a manifestar um tão justificável zêlo .por aque�, ampan a.
d I d' t 't d

' Ilação espanhola do Congresso>,'
'd mo d t zinha política contra o eleitorado aque es IS rIOS on e o sr. �

Nem mesmo quando"há alguns dias atr,as, en.u�cIa s es as
'lt' I

. _

Europeu, integrada de·' quatro.,
"olunas com os comprovantes à nossa disposIçao, que o Pre� C0lin recebeu �eno: coefici_ente �e votos. nas u Imas e eIçoes.

b A' I 1 es

"f" d 'J"l Joa-o Colin da U 'D N recusára ceder edi- Por tudo ISSO e que nao eXIste maIS quem leve a sério mem ros. SSll1a a-se q le -

elto e omVI e, o sr. "
. .,

t' d' t uando falando em nome dos ta é a primeira vez que" o ge-'
f' .·os de escolas municipais de Bôa Vista e Itaum para que nelas o v€sper mo u ems a, mesmoq, ,. neral Franco se' faz represen-
10

t'

.

m funcionar como no ano passado as classes de ',",\:igilanies", - etende fazer crer que um e outros so eXIste�! tal' numa conferência interna..

��t �nt�ass� � adultos 'A denúncia não foi apreciada pelo llara defender, ::tusa pública. Como se esta se eno?recesse
..a a e Izaçao e .

_ ,

abotagem da Campanha por lifiOnjeasse nas insídias e .inverdades de pretensos cOrifeus. . . .
cionaL

l"Diário", que, no -caso,- nao VIUas'
.

,

, j

i) lI..l.W ANTIGO DUIUO OJl SANTA CllTÀIuN�
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Alemães contra 9 'O enrversérío
plalo Marshall

.

de Truman
Berlim, 10 (U. P.) - O Partido Washingto.n, 9 (U. P.) - ar

Unitário Socialisla, formado pela presidente Trum;:m comemo!'ouf
fusão de comunistas e socialistas ontem, o seu 64° aniversário.:
na zona russa, abriu uma O'f,ensi- com um almoço, na sala dei'

v.a contra o pla'no Mar,shall.- Nê- jantar do andar térreo da Casal

se sentido, o vice-presidente do Branca. O 'seu médico declarou:
Partido Walter Ulbrich, conc!.a- que o presidente estava pesan
mau o povo a lutar contra o pla- do cento e setenta e quatro li
no. Ulbrich, que foi treinado em oras e está em bôas condições
Moscou, acusou os norte-ameri- de saúde.
canos de "focarem" a exportação -------------

de matérias prim'as alemans, pro- Um artigo deWallaco'
'.locando assim a falta de artigos -

manufaturados.
Washington, 10 (D. P.) - Umai:

"conspiração de sil-êncio" em tôr-·

no do acôrdo militar assinado em,

ou'Lubro último com o Iran, é de

nunciada por Wallace num ar.ti

go hoje publicado, Afirma Wal

lace ·que, apesar de Já ter revela

do a exi,s.Lência d.êsse 'acôrdo em·

o Estado Judeu

qiscursos anteriores, o govêrno e

a imprensa procuram suprimir
quaisquer noticias a respeito.

(1. CATAAINENSf,i.
DE TI.-;,NSPOATfS AÉREO$llOA"
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� Convenção Inlerna.- JEEPS NOVOS�cioncl do Rotary, no RIO tipo 1948-civil
RIO, (A. N_) - A Convenção do Rotary Clune Internacional, que ofereço dois para pronta entlllga;.

dentro de breves dias será inaugurada nesta capital, através de mi- no Rio de Ja;neiI'o, com capota.
lhares de rotarianos, muitos dos quais já se encontram entre nós, pneu' sobresalente e f1}rramenta�,
pr-omete revestir-se de grande imponência. Não é preciso dizer que preço único Cr$ lJ2,OOO,oo, cada_
'j certamem em aprêço importa numa das melhores e mais eficazes pro- Cartas ou telegramas para Caixa"

!SEGUNDA·FEIRA pagandas do nosso país. Durante a segunda quinzena de maio, rotaria- Postal n. 328, Flocianépolís,
Expresso São Oist6vAo _ Laguna OUi.

7 horas. nos vindos ele todas as partes do mundo, estarão entre nós super-lo- pessoalmente nesta redação.
16 horas. tando OS hoí.eis e imprimindo um cunho ele animação inédil o a esta
Auto-Viação Itajal - Ita)al - 13 bo-
Expresso Bruaquense _ Brusque _ vasta metrópole. É perfeitamente compreensível um apelo aos que

rae.
.

Ó
Expresso Brusquense _ Nova Trento por outros motivos tiverem de vir ao Rio nas duas semanas pr xi-

- 16,30 horas. mas, que procurem adiar suas viagens em henef'ioio das tradições hospí- .

_ �u�����o Catarlnen.se - JoiuvUe
taleíras do povo brasileiro e assim permitir aos hoteis uma maior

Auto-Viação Catarlneuse - CUritiba margem de acomodações para os 'rotarianos que, com sua presença, I- R��ZI::ia Sul.BruU _ Porto .Alegre vã« concorrer para o brilho da 39a Convenção do Rotarv Tnternacio-
- 3 horas. nal. Tal gesto importará em servir ao nosso país que só terá a lucrar
Rapido Sul-Brasllelro - Joinv1le -'

ãs 5 e 14 horas. com a realização dessa grande Convenção, a qual será Hill poderoso

Auto-VlaçãoT�::;�:e�:A_ POrto Ale. instr-umento de propagúnda da nossa cultura, nossos costumes,
gre - 6 horas. nossas possibilidades e também da beleza íneoriíundível, da nossa

Autú-Víaçã:o Catarmense - Curltlba
- 5 horas capital.
Auto-Viação Catarlnense - JolnvUe

- 6 horas.

Auto-Viação oatarínense - Tltbarão
- 6 horas. J
Expresso São CristóvAo - Laguna -

7 horas.
E�rêsa Glória - Laguna _; 7�

e 61,2 horas.
Expresso Brusqueuse - Brusque -

16 horas.
k-.to-Vlação Itaja,l - Itajal - 15 ho

ras.

Rápido Sul Braslleíro - JoinvUe - êB
5 e 14 horas.

QUA:l;tTA·FERA
Auto-Viação ,Ciltarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.
Auto-Viação oataeínense Lagurna

- 6,30 noras.
Rápido Sul BrasUeiro - JolnvUe - às

5 e 14 horas.
Expresso Sâo Crlstovao - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque .-

16 horas.
Auto-Viação Itajal - Itajal - 15 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.

.

Rodoviária Sul Brllisil - Pôr'to Alegre
- 3 horas.

Farmacias de plantão AI�t�
..v!ar����!!

l\.ffiS DE MAIO Auto-Víação Catartnense

6 D 'C'
- 5 horas.

1 omingo Farmácia atarínen- Anto,Viação Catar1nense

se - Rua Trajano;
- 6 horas.

22 Sábado Farmácia Rauliveira _

Auto.Viação Catarinense - TubarAo
- 6 horas.

Rua Trajano; Auto-Viação catarinell8e - Laguna
- 6,30 horas.

23 Domingo - Farmácia Rau1i- Expresso São Cristovão - Laguna -
.

R T 7 horas.
Velra - ua I';ljano; Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2
29 Sábado Farmácia Santo Agos- e 7 1/2 horas.

. Expresso Brusquense - Brusque -

tinho - Rua Conselheiro Mafra; ,16 horas.

30 Domingo Farmácia Santo Agos- Auto-Viação Itaja! - Itajal - 15 ho-
NS. .

'

tinho - Rua Conselheiro Mafra. Râpido Sul Brasileiro - Joinvlle - às
. 5 e 14 horas. . ,

O serviço noturno ,será feito pela' Empresa Sul Oeste J,tda - Xapec6-ás
Farmácia Santo AntÔ'nio sita á Rua - 6 horas.

João Pinto.
A presente tabela'�ão poderá ser

alterada sem preVIa autorização
deste Departamento.
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Viação Aérea
Horário
Segund.'f_ei1'a

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12A:7 - Sul
CRUZEIRO DO SlJL ,- 13,55

Norte

Terça-feira
tJRUZEIRO DO SUL - 12,00

Nerte

VARIG - 12,30 - Sul

QUUfI'ta,.,feiftl
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO Dt'J SUL - 11,60

N(JII'te
VARlG - 11,40 - Nor,te
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,5€1 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARlG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
·GRUZEIRO DO SBL - 15,30

Sul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,4.7 - Sul

Sli:bculo
VARIG - :t2,30 - Sul
(!:RU,zEIRO 00 SUL - 13,55

Norte

Domingo
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO 8'UL - 11,06

Sul

L PANAm - ),2,47 - Sai. ]JÀi._

Borario das empre
sas rodoviarias

OOMPANIIIA "'AltANtA DA IAlA
....... _ 1'7�' - .... : IAI'
Oc.nIOI·. flUJIPO.U'

Cifra. do Baleoco d. 1944,

CAPITAL E RESERVA�
Respon.ebilidarte.
Recere
Ativo

Oro
Cr$

80.900.606.30
5.978AoL755.97

67.053.245,30
142.176.603.80

CUritiba
•

Jolnvilie
•

.
Sini.trol pago. nOIl Cíltimol l\) ano.

Re.ponlal:. ;1ida.je.
98.687 .�16.30

c :76.736.40'.3 )6.20

Diretorel'
Dr:. ,Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Ani.io· lIa..orra,� Dr.

_� JOI� Abreu; .

de Carvnlho. Dr: Frencllco !
Joaquim Barreto de Araujo !

I
• :J4UU ..,..........lU ã as-- ,,_ - L 11 T .... • •.rlWi........

POrto

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapeoó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 58. feiras às 6 horas da

manhã.
.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 28. feiras às 6 horas da manhA.
INFORMAÇõES NA: AG1l:NCIA GLORIA.

Praca 15 de nnvembro. 24 - FlorianóPolis - ..Fone i.43t.

CUrItiba

JolnvUe

SEXTA-FEJiRA
Rodoviâria Sul Brasil - PÔTto

.- 3 ·horas.
Auto-Viaçâo Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinell8e

- 6 horas.

I .

Noven'; Para seu·{' três prefeitos e dois mil e qui-
nhento,s vereadores de diferentes

fi-Ih I-nho!partidos do interior estiveram IIlO

Palácio dos Campos Elíseos, entre

gando ao governador Aden'1ar de

Barros uma mensagem em que se

pede uma tregua política. Essa

mensagem foi aprovada no Con

gressp Municipal de BAURú.
Mais tarele os mesmos represen

tantes visitaram a Assembléia E�

tadual, mas ali sua visita foi inter

rompida por um incidente. Tendo
a assistência aplaudido os visitan

tes, o presidente fez soar os tím

vaIJ.os lembrando que ao público
não é permitido manifestar-se; e

os pref.eitos e vereado'res retira

mam-se, melindrados com essa de-

claração.

Alegre

Q1uerem tregua
política

São Paulo�. (U. P.) --

Curitiba

JolnvUe

Auto.Viação, Catl'!"ln,ense - La&'lUlll
- 6,30 horas.
L Expresso São CristovAo - Laguna -

':l horas.
Auto-Viação Itajal - ltajal - 15 ho

!raso

E�resso Brusquense Brusque
16 horas.
Rápido Sul Brllisileiro - Jolnvile -

às 5 e 14 horas.
SABADO
CataTinense - Curitiba

JolnvUe -

Gal. Bittencourt 179
Florianópolis

Todos os m6veis: ber-

çoa -cadeir'inhas - pri.
Auto-Viação

- 5 horas.
Rápido Sul BrasUe11lo -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

vadinhas balanços
cabides - brinquedos

Auto-Viação Catarln,ense
- 7 horas.
Auto-Viação C8tarluense

- 6 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Bnlsque

14 ·noras.
Auto-Viação ltajal - ltaja! - 13 ho

ras.

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

e 7 1/2 horas.

Jolnvile. modernos.
Tubarão

Pr�ticos .- Resistentes

Preços excepcionais!

Laguna - 6 1/2

Natural
Telefone a esse númeró e a bi·

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràoi.
damente irá buscar seu temo.
R. Tiradentes, 44.elA CATA�!N["'S�,

OE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

COMERCIANTE: ni um U
'YJ"O à Biblioteca do Centro Aea
.umIco XI � Fnereiro. Coa.
tribuirú. uaún, para • forma·
çlo eultural doe ea........
lifl amanhi I
("Campanha pró-Hwo" ..

f'� A.. XI d. "wnreIrol.

DO
�o� CONTRA
TRABALHO :=4Aviso aos Estudantes

Estudantes em f-érias que dese
Jem viajar- oonbooendo kx10 o Es-

.

tado poderão 0Ib1tlr· oe fundos ne
(l�ários exoouhmdo fooil tarefa
qu,e bem ex,eoutàda lhes p'ropor.cio
nará ainda algam saldo em di
nheiro.
'Informações à rua Vis·conde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
.1,6 ás n. 1_1__ I.�

5 Ê o E SOCJAL:

PO�TO AL:E.GRE

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

C:AIXA POSTilL. 689 - TELEFONE 6640 - TELECãRAMA8: .JllROTECTORA.

AgenCia Geral· para 8ta. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 Tel. nprotectoran FLORIANOPOLIS

OI. CLARNO e.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• oí'O.1

Conlltituigão d. Sociedad..
NATUR'ALIZAÇOES
Título. O.alal'Qtórioa

ROBINSON
PASTA DENTAL

E.orlt. - Praga 15 d. No".
10. CIIldall.

R••id. - Rua Tirad.nt••
FONE •• 1468

2�.

47

•.�
. ..... ,

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTAD()

.

"«6ILVEIRA«

Um artigo do sr.
Osvaldo Aranha
Assembléia da O. N, U. e um

candidatos ao Prêmio Nobel que
reúnem maiores possibilidades,.
vem de publicar interessante arti-·

go sôbre a cultura do café no Bra

sil, na revista Seleções de Maio;
Nêsse artigo, o sr. Oswaldo Aranha!

traça uma ráápida história do café,
em nosso país, salientando sua ím

portância para a econômia nacio-
nal e apontando índices de sua pro-·

dução, que justificam bem a frase

célebre de Enrico Ferri, quando'
nos visitou em 1910. Ao contemplar,
em RibeÜ'ão Preto, o "oceano ver

de", este·ndendo-se a perder de vis
ta em tôdas as direções, teria dito·'
o famoso oTador italiano, "êste é o

maiar feito agrícola de todos ,os:
tempos". A importancia e grandeza-'
dessa lavoura brasileira é bem ilus-··

frada pelo sr. Oswaldo Aranha

quando diz que ,tomando por base'
uma safra média do Brasil,,,no últi-
mo quadriênio anterior à segunda;'
guerra mundial, poder-se-ia cobrir'
com sacas de càfé, colocadas umll"

ao lado da outra, "uma extensão

correspondente a quatro vezes a'

distancia de Nova York a S. Fran-·

císco, que é de mais de 5.000 quilô
metros, mais de uma vez a distancia'
de Nova York a Chicago. que é de
oêrca de 1.500 quilômetros".

:E:sse curioso artigo do sr. Oswa]-'
do Aranha vem ih1strado por b€la"

fotografía 'a côres, de uma fazenda'
cafeeira do interior de São Paulo,.
fotografia que constitui a capa da,..
revista Seleçõets- de Maio.

Temoll poro demen8tl'açõe. apa-'
relhoe poro oinema ·de 16mm por-'
tatil. 35mm ·partotll, I8mi'porta
til e 3Smm pesado (f\xo) vindoll di
rátamente da fábrica- Informacõe.. -·

Ruo General Bitencourt N. 67
Florian6poU•.

Muitas felicidades pelo nascimeD'
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhoJ:"

presente para o seu "PIMPOLHO"!'"
é uma

.

caderneta do CR,€DITO-'
MUTUO PREDIAL.

TINTURARIA ,
Só 8 "CRUZEIRO" TIr.... -

dentes.44

••..• ���.f�:�i�.��I.• C.�����r�: ..... _

Co·sjureira
Moça sabendo cortar ofere-

ce seus s·erviços para costu

rar nas residencias,
Cartas pará Irene Maria'

Fereira aos cuidados de 08-'
mar Meira, Rua La ies'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A eí'cméride de hoje assinala o co, e ele sua' virtuosa espósa el. nor

;aniversário natalício elo nosso pre- ma Ramos Pacheco, com o nasci
ZJdo conterrâneo engenheiro agrô- mento, ante-ontem, ele uma íten

J1!omo Armando Ferreira Lima, al- ressante menina
,·to funcionário do Ministério ela ,Ao feliz casal auguramos as me-

.Agricultul'a. lhores venturas.
O distinto aniversariante, que

.sõbre ser competente profissional,
-é a distinção personificada, des

fruta em nosso meio social cio .me

:lhor conceito e reune largo círculo
de amizades, que nesta auspiciosa
.,daLa, terão ensejo de festejá-lo com

.mimpr imentos, aos quais' nos asso

,·{)i;amos jubilosamente.
. ,O transcorrer do dia de hoje, as

sinala o natalício da prendada f_l

,·graciosa sríta. Édna Veraue, ctsre,
mos a filha do distinto casal sr.

lJuiz Cacsaes Verane e exma. espó
.
sa d, Alice Cordini Verane, resi
.zlente C' (lrleans, neste Estado.

A distinta aniversariante que

.goza de um vasto círculo de arníza,

"eles, por ser elemento de destaque
TIa. sociedade local, ·receberá, por
-certo, manifestações inequivocas
..de apreço, testemunhá do regosijo
,.Me quantos a conhecem.

"O Estado, felicita-a prazeírosa
.mente, com votos de muita, saúde,
..extensivos aos genitores e demats
-membros da tradicional família

perior·
A salvação da democracia esLá no Cristianismo.
Por que é que não sendo 'a democracia uma criação puramente

saxôn'ica introduziu-se Jacilmente .nos paiRes saxônicos, ,e não se de
senvolveu ,facilmente nos paises latinos?

Responda-nos M'ackáy: "Os pais·es que podem culLivar com êxito
[) democracia são aqueles em que o povo, pelo meno.s uma forte

maioria, mantém uma religião pessoal e uma atitude de lealdade a

Deus"; val·e dizer, a verdadeira democracia só poderá desenvolver
�e onde haja uma atmosfera espiritua1 favoráveL A necessidade fun
damental .fi a de formar-se um novo tipo de homem que tenha uma

disciplina interior aJim de libertar-se' das paixões ego'isticas, e pro
mover, assim, o bem esLar de todos ,e a cooperação fraternal. N50

..,..".".,. - _"" _ �-..... será uma ConsLituiç,ão dem�ocrática que fará um povo democrático. t
Nilti .quem nos afirma eloquentemente: "De nada valem as grandes
instituições onde os seus principios não penetram o espirito dos ct.
dadãos. A solidez da Constituição americana é devida especialmente
ao fato de qU'e o ·espirito dos que a fizeram não se apagou, e mesmo

Segundo o que nos foi comuni- nas degenerações da crematistica, e' na corrupção dos costumes de
cado, a Delegacia do Servi�,o So- mocl'átiéos, permaneceu ainda a alma dos huguenotes ·e dos .purita
cial do Comércio Bm Santa Cata- nos". Razão tem, portanto, o Dr. João dei Nero quando afirma que a

ENLACE ['ina, contratou os ·serviços p1'o- democracia introduziu-se :racilmente nos paises ang.Jo-saxônicos porque
Realiz.ou-se, hoje, na. Càpital da fissionais do Dr. Arnoldo Suarez Lendo passado pela transformação 1110ral e espiritual da Reforma,

:,Repúbilca, o enlace �atrimonia! do Cuneo para proporcionar assis- ofereceram um ambiente altamente favorável ao sistema da liberdade
'nosso distinto' coesLaduano sr. dr. tência denliária. aos empregados c da dignidade humana.
_José GallotLi Peixoto, filho do sr. do COl'nércio desta Capital. Uma outra observação que se i:!éve fazer é que muitos paises co-

.João José Peixoto ,e de d. Maria Com mais essa iniciativa do piaram a Constituição dos ,Estados Unidos, incontestavelmente, berço
'Gallotti Peixoto, residente em SESC, o serviço de assistência so- da democracia moderna, e foi um fracasso. É que aí não havia lastro
·

Tijucas, com a ·senhorita. Cely Côr- cial vem atingindo um 'plano d.e espiritual suficiente. O povo não ·esavta preparado para a democracia.
tes, filha do casal Eloy Teixeira aperfeiçoamento que dignifica a De nada vale uma Cüns,tituição 1000/0 d�mocráLica, se desrespeitada a

• .côrtes, residente no Rio. todos os que se empenham na lu- cada instante.

A cerimônia realizar-se-á. ás 17 ta pela felicidade da classe co- A garantia da execução dos principios democráticos ·está na intei-

'horas, no Palácio São Joaquim e mergência que até há bem p'ouco 1 reza de caraLer dos homens que tiverem de executá-los· Essa a lei in-
· será celebrada pelo Cardeal D. Jai- tempo desconhecia 00 v.erdadeiro flexivel.

..

'!ne de Barros Câmara. sentido 'da ex"j)ressão "Previdência Por isso é úeciso- que se ,eleve moralmente o homem, Deve-se

Ao novo casal as felicitações) Social".
inculcar no individuo o verdadeiro sentido da .liberdade e da respon-

'. d'''O Estado". Ao Serviço Social do ComérNo sabilidade, da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da soli-
e aos comerciários florianõpoli.t.u- dari·edade.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clínica Odontolosria

Ao distinto ca,sal, nossos melho- NOTUR�A
·

r,es votos de felic.idades. Das 18 ás 22 horas, com bora

Acha,se, igualmente em festRs n:tar:cada, a cargo de abalizado Ilro-.
f., ftSSlOnal

'o lar do nosso estimado conuBrr â-
I Rua Arcipreste Paiva 17

Vida
�DR. ARMA.\DO FERRETRA LIMA

,;sulina.

ROMEU VIErRA FILHO
Completa hoje seu 30 aníversá

.�rjo natalício, o robusto garotínho
Romeu, filhinho do sr. Romeu Jo
.;sé Vieira, chefe das oficinas da "A
-Gazeta ", e de sua exma. espõsa d.
. .zilá Gevaerd Vieira,

FAZEM ANOS HOJE:
- a exma. sra. d. Adalgiza Bon

inassis, funcionária aposentada;
- o sr. Jüsé Edg'ar Eckert, escri

vão de paz 'em Mondaí;
- a exma. sra. di Olga Brust,

vil'Luosa espôsa do sr. 'Erlmllndo
.:Bi'\lsL, próspero comeTCiante;

- a srta. folita Luz, dedicada
,.-professora do G. E. "Vidal Ramos".
,,da. cidade ete Lajes.

NASCIMENTO
Encontra-se em festas o lar do

·

nosso disUnto conterrâneo, sr
·

Moa'cir Benvenuti e de sua exma.

,'€Spôsa d. Olga Cardoso Benvenuti,
Com o advento, ontem, ele um 1'0-

·

busto garoto que recebeu o nome

de Oscar Benvenuti Filho.

A
1772·

Em 1777 os espanhoes, sob o comando de D. Pedro Cevallo, se

a:poderaram da Ilha que foi por êle saqueda. A Irmandade não esca

pou ao saque. Sua" alfaias e objetos de valor foram roubados 'e até
C) único exemplar do Compromisso que existia 'foi por êles carregado:

Restdtuida a Ilha a Portugal, dois anos' depois, a Irmandade fOI

reorganizada,
No ano de 1.808, pela primeira vez, realizou-se. a festa da coroa

ção, sendo escolhido para Imperador o Sargento-Mór Francisco Luiz
reorganizada.

Em 1910 um .grupo de membros da Irmandade entre os quais se

achavam Firmino ICoslai :AVredQ Mm'q(lles, .Pompí lio Luz, �lfredo
dos Anjos, Coelho Pinto e "muitos outros- resolveu fundar o Asilo de
Oní'ãs, em prédio próprio, doado por D. Maria Braga o que foi 'leva
do a efeito em 8 de Set.embro de 1910.

A principio, sendo parcos os recursos da instituição, funcionou
o Asilo com 20 meninas, removidas do antigo Asilo de Orf'ãs São
Vicente de Paula, mantido então pelo 'Conselho Particular da Socie
dade de São Vicente de Paula, de que era Presidente e principal ani
mador o in'· Jacinto Cecília da Silva Simas, por mútuo acôrdo o mo

biliário e rouparia do antigo Asilo passou para o novo pelo qual
muito trabalhou o Monsenhor Francisco 'I'upp. A medida que foram
melhorando as suas condições financeiras com as doações que atual
mente integr-am o seu Patrimônio, produtos de (f'eslas, esmolas e

subvenções das Govêrnos da União, do Estado e do Municipio, f'oi
.
FALECIMENTOS aumentando gradativamente, o numero de asiladas, que atualmente, é·

Faleceu ontem, pela manhã, na de 100, não sendo possível aumentá-lo tão cedo devido á falta de re

cidade de Guarapuava, a exma. cursos e a carestia de tudo.
O Asilo vem sendo dirigido desde sua fundação pelas Revmas,

sra, Francisca Teixeira, espôsa do Irmãs da Divina Providência. Ás asiladas é ministrado o ensino pre-
sr. Joaquim Teixeira, fazendeiro Iírninar. Terminado o Curso, que é de quatro anos, passam ás Sec-
Daquele município. ções de Bordados e Costuras á máquina e á mão,

Do produto dos trabalhos é destinada uma bôa parte que divididaA extinta era sogra. dos srs. Ca-
entre tôdas, semestralmente, constitui apreciável pecúlio que a Así-

. pitão Ruí S. de Souza, chefe da Ca- lada leva ao sair do Asilo, além de um completo enxoval. Aprendem
sa Militar, do sr, Governador do ainda arte culinária, lavação, engornação, horticultura, jardinagem, e

Esta�') e do jornalista Nelson Maia daotilogrania quo concluindo o curso prestam exame em estabelecirnen-
.

. to reconheoido pelo Govêr:no e recebem o cornptente Diploma.Machado, funcionário' do Departa- Várias asiladas são hoje Irmãs em diversas Congregações e mui-
menta Estadual de Geo-grafia e tas se acham empregadas 'em Bancos, Repartições Públicas e Autar-
Cartografia. quias.

.

.'
Á família enultada nossas condo- Eis, em resumo, o que é o Asilo de Orfãs "São Vicente de Paula".

Vale relembrar o que acima está, ao se aproximarem os festeins do
Espirita Santo, de que voltaremos a tratar nas próximas edições..

eocia
neo 'I'en. Carlos Venceslau Paebe-

PARA A
SAÚDE E
A BELEZA
DOSOLHOS

Iências,

•. ,reune som ... acabamento ..

solidez ... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

ScllwartzmanD
São Paulo

Av. Ipiranga, 71-4 - Tel. 4.1478

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 257·'- Tel. 32·7522

Assistência deu.fária
30� comerciários

nos apresentamos as nossas sin

ceras f,elicitações'por mais e$se

acontecimento .que vem propor
cionar justos heneficios á val(Jl'o-
5a classe que integra a coleti<lida-
'le calarinensc.

.

o Asilo de ·Orfãs «São Secretaria �a Seou,-
.

Vlcen te de' Paula» r����r, !1���a��.d'Eça, Se4

cretário da Segur-ança Públdcn,
recebeu do General Oswaldo Cor

deiro de Faria, o seguinte tBle-

Irmandade do Divino Espír-ito Santo foi fundada no ano de

Cristianismo e Democracia
I I

(lSAAR CAMARGO)
Já se afirmou' que a sorte da demoeracfa. está ligada ao Crist.ianis-

mo.

Sendo a democracia o melhor sistema para a orienLação politica
dos povos, espera-se que, .por ela" sejam assegurados os direitos do

individuo; de modo que os principais de liberdade, Igualdade e rra.

Iernidade.-sejam aplicados no terreno social, politico e. econômico.

Como, porém, a crise agud.issima pOl' que passa a sociedade mo

derna atingiu profundamente a democracia, pois que 'eIa êe mostra

impotente para resolver certos -problemas gTaves e angustiosos, que
assober'bam a humanidade, verifica-se que ela necessita de algo su-

Sómente no Cristianismo, pO'rém, poderia a democracia encontrar
o dinamismo moral para elllfrenLar os 'Problemas oriundos da crise da
ci"ilização moderna, pois não padece eontestação que só o Cristianis
mo é capaz de formar caracteres integras.

CHEFE DE ESCRITóRIO !.E
.

dFirma industrial pl'ccisa de pes-'

.

ncera' ar
sôa com prática de escritório e de i Leonel B. da Silva, com per
escrituração mercantil.

, " I f"eHo conhecimento da pro-fissã.o,
Cartas para Chefe de E'lel'ltor!O" of.erece os seus serviços, atendendó

Caixa Po�tal, 139, mencionando ha-I pelo telefone n. 1.021/.
bilitações e pretenções. I Com Lucia Domingos de Cm'va-
Guarda-se sigilo. '

lho..

3'

grama:
- "Dr- Othon Gama d'Eça

Secretário da Segurança Pública
de Santa Catarina - Florianópo
lis _. Acusando recebido o oficio

de V. Excia., venho externar meus

agradecimentos pela preciosa co

laboração da policia de Santa Ca

tarina, sempre pronta para qual
quer eme-rgência. Cordiais sauda-'

ções. (a) Gener-al de Divisão Os
waldo

.

Cordeiro de Faria, Coman

danle da 5a Região Militar e da 5a

Divisão de Imantaria. �

Recebeu, ainda, o sr, dr. Secre-

tário da Ségurança, o seguinte
despacho telegráfico, procedente
do Rio:
- "Dr. Othon Gama d'Eça -

�Secretário da Segurança PM ,v.1

_ Florianópolis - Com a mais

grata impressão da minha visita
a Santa Catarina, envio-Lhe os

meus sinceros agradecimentos pe
las atenções que me dispensou •

Cordiais saudações. (a) Oswaldo

Triaueiro, Governador da Parai
ba"..

l ",mi-"., Gravata'i . Piiamu.
Meia. da. melhore•• ,pelot ,me

Dare. preço••6 u."',cASA'MIS
CELANEA - ROGO. Mafr•.

A VI S O
DR. SÁULO RAMOS

Avisa a sua distinta clientela

que mudou seu consultório para a

rua Vidal Ramos n· 28, próximo á
rua Trajano (ao lado da antiga
residência do Rev. Padre Topp).
.Atenderá diariamente a paetlr

do dia 15 do corrente, das 10 ás
12 e da,s 16,30 ás 18',30 horas. -

Telefone 1.009.

:'�://;.( ·\:··:Ril·l':'Z'
t·",'��::"R:O'XY,:";';'

RITZ -, Hoje às 5 - 7,3'0 e

8,45 horas
Sessões das Moças

FAYE EMERSON - JULIE
BISHQP - FrankWilcox e Ro
land Drew - em:

A MULHER GANGSTER
Da mais baixa esféra social

de' onde tem surgido milhares
de bandidos... aparece agora
uma 'lH>Va e séria ameaça ...

'

a.
sensacional história da mais
celebre mulher ha'ndida, ...
,Censura: Até 10 anos.

No Progra.ma:
.

O RIO DE, DIVERTE - ,Nacio

nal.,
.

Preç!Os:
Cr$ 1,20 - 2/00 e 3,00.

. .. � .
.

. .. . .

ROXY- - Boje às 7,30 horas
dlaudette Colber! - Walte� ,

Pidgeon e June Allyson - em:'

EMOÇÃO SECRETA '

Era uma nobre mulher, mas
se um homem a amava, a ado

rava, e esperava o dia em que
ela aceitaria o seu amôr, outros
.a culpavam de uma tragédia de

que ela também fôra vítima ...
Censura: Até 14 anos.
No Pro'grama:

Cinelandia Jornal - Nacio
nal.
Metro Jornal - Atualidades.

Preç:os:
Cr$ 4,80 e 3,00.

RITZ - amanhã às 5 e 7,30
horas

Merle Oberon George
Brent e Charles--Korvin - em:

TENTAÇÃO
.................. ..................................

RITZ - 5a feira:
RENúNCIA _ii'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. /!Útt/6Ifo (i�PrKeiJtú.
ADVOGADO· CONTABILISTA

CIVEL e: CO'M'ERCIAL

CONSTiTUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

'FLORIANOPOt.IS ..se,

Reg'ressou O sr.

Salgado Filho
xxx

RIO, (A, N.) - Hegressou, an-
te�ontem, a esta capital o senador

Salgado Filho, qúe se' encontrava

no Rio Gral1d� do Sul, há mais Ile

uma semana, desenvolvendo inten

sa atividade politica, Durante

ésses dias, o senador gaucho pre

sidiu ao comício do dia 10 de Maio,
entrevistando-se com o 51', Getúlio

'Vargas e mantendo constantes en

tendimentos com os principais li

deres petebistas, numa tente rle

fazer voltar a harmonia ao seu par
tido, O senador Salgado FÍlho as

sistiu à posse do prefeito de Cara
z inho.
� ..... ...... " ;, ..

ao cabelo. E' o mais

• Agua Fexbrll depois da bar
ba refr-esca a pele I
Use sempre Fexbril !

... '" .. .. ,.. .. ..

RUA VOLUNTARIOS D .... PÂTRIA N.O 68 • I." ANDAR
CArx ... POSlA�,Ml . rElEFOH€66411 . TElEGilAIIIAS: '''''OlEerORA.

Agencia Geral para S,'Catarina
Rue Felipe Scbm idr . 22-.Sob.
,C. Postal, 69, TeJ. «Protetora»
k[}j,�:;. FLORIANOPOLIS

'.

o BSTADJ- !)<_;��a-'elra 11 de Maio CII� 1'148
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Traga-nos o seu carro ou caminhão Ford, periodicamente,
para uma inspeção. Como revendedores Pcrd, temos Q prática
e o equipamento de que êJe necessite. Aqui, seu Ford se sentirá

"em casa"i .. e o senhor t�mbém! '

•

r

,;#itú/l/(/BIItI1ilItI!:.
,MN()S6I/�
SER IOF O!
4 vantagens que só nós oferecemos:

J. Meâ�ni<tos Ford especializados - que conhe

�em, melhor do 'que ninguém, o seu carro ou

caminhão Ford, A técnica e a cortezia a seu'

serviço.

2. Métodos aprovados pela Ford • planejados
pelos mesmos engenheiros que construíram o

seu carro ou caminhão Ford, Economia de tempo
e dinheiro.

3. Peças Ford legítimas .. iguais, às originais e

que se adaptam com, precisão ao seu carro ou

caminhão Ford, Maior rendimento, maior du-

ração, ,

)
.. � Aparelhos especiais para Ford. construídos
para pruteger o seu carro ou caminhão Ford,

Permitem realizar o trabalho com maior, exa
'tidão, presteza e economia.

NPS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD

lotos por avião
S. Paulo, (V. A.) - Pela primei

ra vez na história dos transportes
aéreos do Brasil, automóveis já
montados, prontos para' ser utili

zados, foram' transportados 'por
aviões. Os carros desembarcaram
no' aeroporto de Congonhas e vie
ram em bi-motores da "Itau", em-

prêsa que está ainda em fase expe- (Elétro

rimental e que operará em todo o

pais, com base em São Paulo, logo ROBERTO LAPAGESSE FILHO
que sejam ultimadas as exigências I

I M'
,

té da I Rua João Pinto, n. 32 - Floria-
que ora correm pe o mis erro

'1' S C
'

A
.

ti nopo IS - anta atarina
eronau ica.

C
A

t L' Rt O O ld A h' d s
onser os, impezas e econstru-

, sr. swa o ran a, uma a
_ .'

f' b 'I'
.

d
'

idên çoes de Máquinas de escrever, cal-19uras rasI eIras e maIOr eVI e -

. ,

,

int 'I P id t d cular, somar, Contabilidade, Regis;ela ln ernaciona , resi en e a
, .

• • • ' ••••••••••••••••••• '. • • ••
tra doras, Balanças automaticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

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

R E V F. N D E D O R F. S N E S T'A ' C A PI T A L ,

-

'IRMA4�S AMIN
Rua Duarte Shuldt, 11

I
.

..
.

x

Celeste SENHORES ES'�nNG�IROSlw!":a�4�!':';u��"maDO
Técnica Meeanogrâríca) - A firma M, L. ARAUJO (Empresa Intermediária), ach�- ,Informações nesta Redação.

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

.

I

PERMANENCIA NO PAíS - OF>çÃO DE NACIONALIDADE -

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

MOTORISTA
-O...,...

·Oficina

andar

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

Curitiba.
-0-

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

assunto,
..................................

-0-
ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 1°

sala 4,

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

Vende-se
Um barco. Ver e tr e tar na

firma Reinisch S/A fRua João Pinto, 44
1409

i

no

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

o VALE DO ITAJAJ
Proeurem na Ágênefa

ProgresH,
LIVRARIA 43, LIVl'tARI.&:

ROSA
......................... ". . ..

o Crédito Miltuo Predial, oferece
aos SeUS asseeíados o melhor pia
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.

Café Otto traduz qualidadel
Peça-o ao seu fornecedor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO tere. te.ra " (Ia Maio de '.41

CLUBE D·OZE DE AGOSTO.

.

PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO
.DIA 15, SOIRÊE. DfA 23,DOMINGUEIRA.' DIA 299 SÁBADO, SOIR ÉE. AS DOMINGUEIRAS h

SOIRÉES, TE RÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

Dissolvida a Juveu
tude Comunista

RIO, (A. N.) - Tendo, há tem-

pos, sido requerida ao, Juiz da 3a
Vara a disssolução da Juventude
Comunista, associação cujas fina
lidades foram reconhecidas como
contrárias e nocivas ao. bem púhli
cos e à segurança do Estado, o ti
-tular da referida Vara, juiz Meu
Tão Russel, considerando que a ci
tada Juventude tinha caráter evi
denternents político e estava liga
da ao Partido Comunista, cujo re

gistro foi cancelado por decisão do
'Tribunal Superior Eleitoral, jul
gou procedente a ação, para decre
tar a dissolução da sociedade. T'en
do desta decisão havido recurso

Jlara o Tribunal Federal de Hecur
.sos, esta côrte, em sua última ses

.são plena, negou provimneto, por
runanimidade.

....

'4 ••••••• fi -) ••••••••••••• •

I presidência do
�eDado ItaliaDO

Roma, {U. P.) - o antigo pri-
meiro ministro Ivanoe Bonomi,

.que conta setenta c cinco anos de

'idade, foi hoje eleito presidente do

'Senado italiano.
Bonomi

.

recebeu cento e noven

ta e oito votos contra cento e onze

dados ao comunista Terracini.

A presidência da Assembléia N-a

.cional coube 'a Ciovani, do Part ido

'Cristão Democrático.
...... ,_ ....

"Entrada de técnicos
-

" f

;estrangelros no pais'
Rio de Janeiro, (U P.) - O

Ministro do trabalho assinou uma

portaria sôbre entrada técnicos es

·'trange\ros no Brasil. Será ouvido o

"Conselho Federal, de Engenharia �

Arquitetura. .

Outros técnicos, cuja capacidade'
profissional esteja em dúvida, se-

I

rão submetidos a um exame no

Instituto Nacional de 'I'ecnicolo-

-gia,

Apetite exagerado
Sede insaciável
Micção frequente

Perda de peso
e resistência

I

«Importante Companhia de São Paulo, necessitando ,de 'caixas de
modei.ra para embalagel'l! de B1iua· produtos. quer entrar em contato

com fornecedores deste material.

fEIUDJls, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira'
Medicação ouxiliciIr no tratamento

-- -'-"'--.---.-.--.-..,---.. -_.�..._--.._-_- da miflJi..

e excesso
no sangue

·.Se há poucos a110' você fosse atacado de dia

., eete, estaria c -ndencdo à morte. Hoje em
.. (fia um di(lbél.ico pode viver ·tanto .qU4nto

uma pessoa norma!!

A diabete é como um fogo ocuteo, Ignorada
no'início, pp!i.!! ent,.etanto;mani�star-se com

vioUlncla de um momento paTa outro!

Que s,abe você sobre diabete? A

diabete ércausada-por uma perturba
ção do pâncreas, em virtude da qual
:SeU organismo não pode reter o açú-

Q�.m está mai� sujeito a' contrair
d�abet.? Em geral as\ pessoas entre

30 e 60 anos cujo peso é excessivo,
ou com algum antepassado diabético.

Faça da derrota um triunfo! Fo,.me uma frente
úniC3.com seu médico, estudando um regim,e

adequado e seguindo-o fielmente!

car, E sem açúcar, você ficara privado . �7 entre 20 diabéticos são excessiva

de u.,ma font� vit�l de calor e-'energi�.·- mente gordos. Quando uma pessoa

come demais, as células produtoras
de' insulina do' pâncreas ficam sobre

carregadas ... podem ficar inutilizadas.
.

Pojem também ser prejudicadas por

excesso de trabalho, ansiedade ou al

gum choque emocional. Nem sempre

os sintomas típicos apontados acima

se manifestam. Eis porque um exame

de urina deve fazer parteda sua pró
xima consulta. Assim a diabete po

derá ser descoberta com toda' a cer

teza e an te c e d ê

n c ia c-e- tornando-se
fácil ao seu médico o seu controle.

Em 1922 os cientistas isolaram a ínsu- _

lina ... um extracto pancreático que

restabelece a capacidade orgânica de

reter e armazenar o açúcar. Seu efeito

é rápido - porém só traz alívio por

poucas horas. Agora existe uma insu

lina de acção mais lenta, que perdura
por 24 horas. Felizmente, há grande
quantidade de insulina. E esta sendo

constantemente aperfeiçoada,' tornan
do-se o seu custo cada ano mais

baixo, tàmbém!

• Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas de seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo de penicilina, estreptomi
cina, vitaminas, anestésicos, horrnóníos e outros medíeamentos
receitados pelo seu médico para restabelecer ou assegurar sua
saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas de Squibb têm

-

descoberto, aperfeiçoado e·produzido medicamentos PIAra me

lhorar o padrão de saúde I
e aliviar o sofrimento humano em

i;odo o mundo. 'I

A' INDUSTRIA DE MADEIRAS

ESCREVER, PARA:

Química Industrial Medicinalis S.B.
Caixa Pos tal, 2872 -. «São Paulo»

! ,

pp =

A diabete não .e cura com uma

Lâmpada de Aladim I Mas um regi

me dietético, insulina e exercícios -

aconselhados por seu medico _. podem

operar milagres!
.

Eie lhe dirá qual' a

quantidade de insulina de que você

necessita. Você, comerá os mesmos

alimentos que sua família - mas em

proporções diferentes. (Graças à insu

lina, você não ficará escravizado à

mesma dieta restricta de anos atrâs).

E lembre-se - seu médico poderá
descobrir a diabete e controlá-la,

prevenindo grande número de com

plicações.

SQUIBB

A Rússia assumirá
o risco!

washington, (U. P.) - A Rús-

sia poderá arriscar-se em qualquer:
momento decidir a parada com 09

Estados Unidos, na previsão de que
o futuro só poderá piorar sua si

tuação.
Essa advertência foi feita pela

Comissão das Fôrças Armada" na:

Câmara norte-americana, ao pedir
que aprove quanto antes a lei d00
serviço militar.

Aluga-se casa

urgente
, Apartamento térreo com

I
dois quartos, sala, cozinha f'

banheiro. Tratar a rua Vidal

Ramos, 45.
<, .

---..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO' PAULO MACHADO

Imor.eof\â, O-fieiallComo estava anunciado, efetuou- gues e Acácio. No vencido. Perrone '

se ante-ontem no campo da F. C. foi o melhor, secundado por Trilha'
D., como partida preliminar, o que se esforçou bastante Os restan
+match" entre as esquadras da Im- tes jogaram bem. Os pontos foram
prensa Oficial e do Hoepcke, em de autoria de Oscar (2) e Lonzo, ODEON - Hoje às 7,30 horas
disputa dos jogos Olímpicos Operá- para o vencedor, sendo que Nicolau I
.ríos O prélio foi -sensacionalmente fez o ponto de honra do Hoepcke. Um 'romance musical sintétí-
disputado; embora imperasse a bru- Os quadros jogaram assim cons- co, em mágico TECHNICO-
talidade, causada pela tática desleal tituidos: LOR:
<do médio Trilha, pertencente ao A PARAIUOUNT apresenta:
Hoepcke. O tempo suplementar fina- Um passei () OLGA SAN JUAN'
lizou favorável ao Imprensa Oficial, e

com dois "goals" no marcador con- nas colônias ,BANDO DA LUA
tra um do adversário. Nessa fase em

apresentou superioridade técnica, UM PASSEIO NAS COLóNIAS 'TICO-TICO NO FUBÁ
enquanto o quadro adversário pro-

Há muito tempo, tendo eu vou-
'

(Bombalera)
curava acertar as suas linhas. Na tade de conhecer Angelina, e, prín- Música e Canções!

'

fase final, emfraquecída a linha cipalmente a milagrosa gruta de N.
,
II

intermediária do-Imprensa Oficial, S., proveiteí o· ensejo das viagens
_ Doidinha por confusão ela

ospeciaís, aos domingos, para as f
-,

,

t d m crie quadro de Emidio Cardoso Junior se con essou au ora e u -

lançou forte ofensiva, chegando a colônias, e no domingo p. p., tive me de morte ... sem saber si

dominar o seu antagonista no in- a oportunidade de conhecer a colo- quer si a vítima havia morri
tento de igualar a contagem, o que

r.ia acima, em confortáveis ónibus do . ..

não consegúiu, dada à segurança do e contando com ótimas osu-adas,
trio final contrário, onde LeIo cons- paisagens maravilhosas, e final

títuíu o ponto alto da equipe, ha- mente a bela gruta no meio da

vendo praticado uma série de rnag- mata.

)Ilífica's, e 'difíceis defesas. Luiz e Passei de fato um domingo ale-:

Tião, formaram uma bôa zaga. gore, e regressei um tanto satisf'ei

Quando ainda faItava� precisarnen- to, achando mesmo necessária, a

te 10 minutos para o encerramento publicação desta magnífica viagem,
da luta, o Imprensa realiza um for- Ij ao mesmo tempo elogiai' a in i

te ataque por intermédio de um de ciativa Daquela comissão organí
seus médios, muito bem aproveitado

'I
zadora, e particularmente ao sr.

por Oscar, que atira às redes, decre- André Maykot, M. D. presidente da
tando o 3° ponto para os seus. Daí

i
mesma. E que estas viagens não

em diante os rapazes do Imprensa I só servem para beneficiar os P9- ,.... ....•• . .

passaram a acertar, mantendo até bres, como também para um ver- IMPERIAL - Hoje às 7,30
('\ final o placard de 3 x 1. No qua- : dadeíro passa-tempo dominical,., horas
dro vencedor destacaram-se LeIo,' O Passageiro MARGIE
Luiz, Tião, Orlando, Lonzo, Rodrí- ERNANI FARTA O filme que continua apaixo-

nando a cidade.
�:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:...�...���..��...�...�...�...�...���...����.. No Programa:
...� � ��. -�-� �,,�_�_,�_�_�_�...W'

O Esporté em Marcha:
!.� O 5 ' V -d'

�i· Preço único: 3,00.

t�: angue e a I a :1: Imp. até 14 anos.

I t. �.+ Sábado - ODEON:

�t+ .... A ESPERANcÇoAm ..

NÃO

MORREI� �
��. : Robert YOUNG

'

I to, PURGUE O SANGUE DE PIREFERÊNGIO AO ESTOMAGO �.+ Sylvia SIDNEY'�I+" .....
� lnofesivo ao organismo - Agradá- Tf e Ann RICHARDS.

'�t+ veZ como um licor +!+ ------

tt REUMA'I'ISMO! SIFILlS! .t. Onde está o Padre�t Tome o popular depurativo com- 1+ A' d· ...
�t+ posto de Hermofenil, samambaia, �t+ Antõnió 1 gra eC1IDentt)
�t+ nogueira, pé de perdiz, salsaparri-, +.+ Rio 10 (Via aérea) _ Ao A FAMtLrA DE CARJ1EN I.iI!NHAlRES. OOLóNIA, pronfun����++ lha e outras plantai' medicinais de .... ; . J L h' d rrelo rurde o'olpe sofndo· com a perda II

�... : contrano do vem sendo p-ro-, men e IC dOca a

falecimento ag�adece de coração, a todos que pron-
'! : ,alto valor depurativo,

+.+, palado, relativamente ao para-: It'e��l��e le\�a[�:� seu �o'�'or{o e a ac�mpanharam até á sua última

�t+ Aprovado .pelo D, N. S. P. como .:. deiro ,do Padre Antônio, pode- ',' �orada, '
. .

-

a a'�++ medicação auxiliar no tratamen�,1) ..... mos informar com segurança Ou'[rossim, convida seus parentes e pessoas de suas relaçoes, p r

�.. da sifílis e reumatismo da mcsm'l '% I ,',
d

' t·' J
'r em a missa de 70 dia pelo descanço eterno de sua alma, que

': origem. "+.+ I que o bondoso s�cer ote con 1- ��;���r res;r 'na Cal,edral M,etroPolÜana, dia 13 do correu !te, (quinta-
••+ ; ..... I nua em UruCallla, conceden�o feira) ás 730 horas., � ..

b
-

f' "d d nao'
,

d" a "odos qu'e comparecerem a êsse
:.•;+ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _

,_, _
�.... ençao aos leIs, e on e ' Anleci'pa seus agra eCImeu"os "

�:�:�:�:�:�:�:+!:�:�:�:�:�:+,(�:++:++:�:�:+:+:++:+:+:�:�:._.:�) . pretende sair. áL9 religiOSO;

.
'

Bocaiuva - Ari, Biguá e Dinarte;
Getúlio, Severiano e Pires; Renato

craques e Getúlio pertencia ao "on-
(Moacir), Acácio, (Abelardo), Pinto,ze" secundário do Colegial, agora
Arí e Careca.

em excelente forma. Dos "onze" do

Bocaiuva, Getúlio foi o mais posi- Paula Ramos - Brognolli, Chinês
tivo. No campeão os melhores fo- e Katcipis; Nenem, Júlio e Ivan;.
ram Brognolli, Chinês, Ivan, Bente-] Lázaro, Bentevi (Carioni ), Nicácio;
vi 'e Manara. Mandico esteve fraquís- Manara (Jaime e Bentevi) e Ma-n

simo, Na fase derradeira da con- dico.

tenda ocorreu um incidente entre Bôa a arbitragem confiada ao [ulz,
Nicácio e Pires, sendo ambos ex-.' Newton Monguilhot.

..

6
.

------------------------- '-,�--,

Paulistas x Ubiratan, o jogo revanche �e hoje, na quadra do lira
r

fA maIS emocíantes, a mais sen- catariuenses, mau grado o pesar de .equipe local que atacou mais, que rú nesta revanche o prestígio que Cadeiras. . . . . . . . . . . . Cr$. 10,00
isacional, a mais movimentada par- alguns derrotistas, lutou e jogou pa- atirou mais e mereceu, diga-se o lhe laureia o cartaz de vitórias in- Arquibancadas, . . . . . Cr$ õ.oo
�da de basquetebol de todos os tem- ra

: ganhar. E venceu porque teve que se quizer, vencer com autorí- contáveis. Menores, senhoras e

pos, foi a jogada de ante-ontem en-. méritos incontestáveis, apesar do dade Os paulistas irão buscar uma vi- senhoritas e milita-
'tre catarinenses e paulistas. nervosismo que os fez perder onze rara' hoje, terça-feira, está mar- tória que precisam para confirmar

Quando todo aquele povaréo per- dos doze lances livres que tiveram cada a revanche que toda a cidade a fama que possuem e os melhores
�ebeu' as nossas possibilidades pas- a seu favor enquanto os paulistas quer ver: UBIRATAN VERSUS jogadores de São Paulo lutarão com

�ou de pé a aplaudir a nossa rapa- perderam apenas um em seis lan .. PAULISTAS numa luta de decisão. tôda a sua fibra, tôda a sua técni- Para uma noitada de grande ga-
ziada que, se desdobrou, que lutou ccs livres. A equipe do Ubiratan jogará em ca.: IH está programada a partida pré-
e que disputou cada jogada, cada O segundo tempo foi qualquer campo todo o seu poderio e busca- E a FAC, nesta ocasião, vai con- Liminar entre dois expoentes má

passe, cada movimento no IlIais cousa de 'sensacional. O seleeiohado! rá nesta revanche o prestígio que tribuir com tôda a sua bôa venta- ximos do voleibol catarinense, tam

espe�ac�lar _iog.� de �as.quetebol' �Iue

I
foi tirando diferença aos poucos e Ilhe laureia o cartaz de vitórias ín-] de para que o nosso _povo. possa ver bem numa revanche sensacional:

iF'lorlanopohs ja aSSIstIU em toda empatou a partida nos minutos fi- contáveis. uma luta de proporçoes gigantescas, BARRIGA VERDE X UBIRATAN�
a sua existência. nais. _

'

I
A equipe do Ubiratan jogará em As entradas serão vendidas a que são campeoes e vice-campeões

Foi uma grande vitória e os A prorrogação foi favorável à campo todo o seu poderio e busca- preços populares: da cidade.

res não graduados,
nas arquibancadas .. Cr$ 3,00

Com .muita díflculdad'e' o campeão empatou com
o novo conjunto do Bocaiuva, I

No amistoso da d?minglleira o afirmar que o �ocaiuv� merecia feli:idade de Mandic?, de �n� .lado, pul�os do gramado: O encontro fí

-ante-cntem apresentado frente ao quadro boquense satisfez, logrando vencer. O que vimos fOI uma luta e Pinto, de outro. A invencibilidade nalizou empatado por 1 x 1, tentos
Paula Ramos, muito poderá fazer I empatar com o campeão citadino, de igual para igual, repleta de lan, do clube das três côres esteve séria- II marcados por Nenem, contra o pr�
no campeonato da cidade, se por 'que há muito não conhece um re- ces magníficos e sensacionais, com mente ameaçada. Os rapazes de Aga- i prio quadro, quando procurava evr

convenientemente treinado, de vez vés diante dos esquadrões locais. A os dois arcos em constante perigo pito Veloso prenderam a atenção tar o avanço de Pinto, e Bentevi,
,o� joga�ores ?ue formam. a. eq�ipe faça�ha é ti r' 1 como extraordinária, de tombar. Tanto

o, Bocaiuva, ��- do público, realizando un: �ogo tão I quasi ao terminar o 10 "half-tin:e",.
mao estao muito longe de rivalizar consideranuo-se o grande poder da mo o Paula Ramos perderam oh- bom quanto o do adversário. Dos em potente arremesso. Na fase fmal

-eom os melhores da capital. equipe paulaína. Pode-se mesmo mas ocasíões para golear, tal a in- seus elementos, destacamos o tra- jnão foram conquistados tentos. '

balho de Ari, no arco; Biguá, na za-I Os quadros estavam assim orga

ga; Pires e Getúlio, na. intermediá-l nizados:
ria, e Pinto, Careca e Art, na linha

de frente. Pinto é um dos futurosos

o Hocaiuva

Nova vitoria do

-------_ .... __ .� .... _ .. _._..

'.

Sul. America
Capitalização SIA

SEDE SOCIAL - Rio de Janeiro

Dis1ribuição de Lucros do Exercicio de 1947

�IENTIROSA

Pagam-se, na Séde da Companhia, no Rio de Janeiro, nas Sucur

sais e nos Escritórios dos Estados,' a partir do dia 12 do corrente mês,
os lucros do exercício de 1947 a (rue têm direito os titulos com o praza

de participação terminado, de acôrdo com os artigos 11 e 12 de suas

Condições Gerais.

Conforme Relatório-Balanço de 31 de Dezembro p. p., já públicado
e aprovado pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 7 de Abril,
de 1948, a IMPORTANCIA A DISTRIBUIR ENTRE OS PORTADORES
DE TITULOS é de:

com:

Betty HUTTON
Rhys WILLANS
'Sonny TUFTS

No Programas
1) - .A. Marcha da Vida

Nac. Imp.: Filmes.
2) - A Voz do Mundo

Atualdades.
Preços e

Cr$ 6,00 e 3,00.
Impróprio até 14 anos.

Cr$ tO.5(4.073,00
(dez milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e setenta e tres cru

zciros que serão pagos a razão de:

a) Cr$, 959,30. (novecentos e cincoenta
centavos) para os titulos de

pagamento único;.

e nove cruzeiros e trinta

Cr$ 10.000,00 Saldados pOI"

b) Cr$ 795,30 (setecentos e noventa e cinco cruzeiros e trinta.

centavos) para os titulos de Cr$ 10.000,00 de pagameu

to mensal ou misto,

•

sendo observadas, para os titul9s
proporções.

de outros valores, 'as respectivas

À DIRETORIA
Escritório de Santa Catarina - R1Ul Felipe Schmidt - 17 - Sobrada

e
•

mlSSa
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Dr. Polydoro s. Thiago
J(61ico dó Hospital de càridade de

.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINlCA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos. espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
,

MEUROTERAPIA .- ELECTR�
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ã.

18 horas
Atende chamados a qualquer hora.

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vítor Meireles. 18.

Fone. 702
Jlelidência: Avenida Trompowski, 63.

Fone 760

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles. 23. Atende
diàriamente às 11.30 hrs. e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência r .

Vidal Ramos. n. 66 - Fone 1.667

Dr. Mário WendhauselÍ
CIlnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano. 29
TeIef. M. 769

Consulta das
-

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

Telef. 812

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo.
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Correia 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: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Scbmidt. 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residên.cia: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

------------�------_.'---

. Dr. Paulo Fontes

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia _:_ Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins � Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

,

Tratamento da Tuberculose
,

Pulmonar

'Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Círurgía
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

. Consultório e residência:
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

"Dr•. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto Do 7
- Sobrado. - Telefone 1.461

Residência - Rua ·Sete de, Setembro
- Edifício L A. P. da Estiva)

Telefone M. 8:.4

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

do Brasil)
Médico por concurso da !Assistên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital Psiquiá
trico e Mallicômio Judiciário

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

Nl!.'RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho. 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208 .

Residência - 1.305.

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

Para,ná
reços.

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e :Santa Catarina.

RedaÇlão: Rua P,rudente de Moraes, ll. 626. - Curitiba.

EDITAL DE CITAÇÃO COM O
PRAZO IDE 30 DIAS. DE
·INTERESSADOS ÀUSENTES

E· DESCONHECIDOS PROCURE

Alfaiataria
VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 1

A

Mello
QUER

Rua Felippe Scbmidt 48

Seu processo
ainda não foi despachado 1

Escrev'a sem demora ao Escrítorío Juridioo e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informaç�e�. Es.se Es
critorio se encarrega de acompanhar e requerer no Mínístérío da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro.
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

de naturalização

I �evi�IX!:!�p���D�s> IIntercâmbio Cultural
.

Economico Financeiro

IPublicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA pOST t\L, 775 CURITIBA

DATI LOGRA FIA
Corresl1ondenda
Comerciai

RUA ALVARO DE

r.

Confere
Diploma

METODO:
Moderno a Ellclento

'�''':.

CARVALHO, 6S

Ouçam, diàriamente, das 10 às I4 horas, as audições da

Laguna - Santa

970 kilcciclos onda de 300 metros.

Cátarina - Brasil

ZYH '-' 6 Badio Difuso ra de' Laguna,

/

Procura ChaulleurJ
Moço,

.

bom·�-t�rista, ofe�
rece-se para chauffeur.
Certes para José Dutra à

rua Almirante Lamego, 17.

LENHA
Peça pelo telefone 719

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

Se."J.. .." .. ., " C' " to "' "." .. " _.. lt" � "" .. """ a,.
de 'I'rjucas do Estado de Santa Ca-
tarina na torrna da lei, etc ..•

. _ 1'1-1:1
.

111 ]>,A� SAlBER a todos quantos in-f�. �" .. "." ".... ..._ '-G"'-U .. .. .. .. • .. .. .. --.

",
.

te di tal.

teressar possa o presen e 1

,_!� de citação, corri o prazo de trinta
� fOlII.r� " 0 •••

dias virem ou dele conhecim,ento
..... ta)

I
tivcrem que por parte de Dia-

.

.

e ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' n1antin� Barauna, lavrador, soltei-
.. ro (casado apenas ,eclesiastica-
,� 011 ear.. II. ":. m�nte com Ana Voltolini), natu-

,

ral deste Estado e r,esidente no
� .., Pai (....) _ ••••••••••••••••••••••••••••••• _ •• ., .•••••••••. lugar "Baixo Salto", do Município

de Nova Trento, desta ·Comarca,��••• Q e •• � •••_................ ti
-

d tlhe foi dirijida a pe içao o eor

seguinte: Petição "Exmo. Sr. Dr-
•••. , _ ••••••• _ •••••••••�........... ••••• Juiz de Direito da Comarca. Dia-

mantino Barauna, vem expor e
A8radeeH1amoe, � ...� •• _oHm..............._

requerer a. V. Excia. o seguinte,
"....utOll • �tr... 4.� - .. """'::11 amt.. por ser assistenle: I __:_ O suplican-

te há mais de 31 anos possue co

mo seu, calma e pacificamente, de
bôa fé, sem oposição nem inter
rupção de especte alguma, um

único terreno, situado no lugar
"Baixo Salto", do Município de
Nov a 'I'rento, desta Comarca, com

120 melros de íreutes e 2.200 di
tos de fundos - ou sejam 264.000
metros quadrados, fazendo frente
ao Norte no Rio do Braço e fun
dos ao Sul no Ribeirão do Bugre ;
extremando a Leste em terras de
Quirino Dell'Angnolo e com quem
direito ,e ao Oeste em ditas do
suplicante. II - O referido terre
no foi comprado em 1907 pelo
pai do suplicante, Manoel Ale
xandre Barauna, a Bernardo
Cognaco que lhe transferiu a pos
se física do. mesmo ter-reno," on
de ° pae do suplicante passou a

residir, mediante pagamento pré-
vio da respectiva quantia. soh l v DIREÇAo:
contrato verbal, se comprometen- Amélia M Pigozzi
do Bernardo Cognaeo a passar a

competente escritura um mês
após, eis que Cognaco falece dias
depois inesperadamente sem rea

lizar o dito compromisso. Apesar
disso o pae do suplicante mante
ve-se mansa e pacificamente, de 'bôa
fé, no mesmo terreno concío de
que ele lhe pertencia pelos moti-
vos apontados, sem ter sofrido
embargo ou oposição de pessoa
alguma. IH - Em 1916 falece 00

pae do suplicante e este continuou
sem lin:terrrupção na !posse do
mesmo terreno nas mesmas con

dições em 'que o possuía seu pae,
e vem cultivando-o e fazendo nele
alguma benfeitoria. E, segundo o

arf 552, do Códice Civil, o supli
cante poderia acrescentar a sua

posse a de seu pae no imóvel em

referência, caso não lhe fosse su

f'iciente a ,posse por êle mantida
para a respectiva contagem. IV.
--=- E, ,por conseguinte, por .si e

S0US antecessores possue os ditos
bens há -maís de 30 anos, mansa e

pacificamente de bôa fé - sem in
terrupção, nem oposição, ou em

bargo de
'

espécie alguma, quer
legitimar a sua posse nos termos
do art. 550 do Código Civil. Para
o dito fim de requer a designação
do dia, hora e lugar para a jus
tificação exigida pelo art. 451 do
Código de 'Processo. Civil, na qual
deverão ser inquiridas as testemu
nhas Jo5.,o Vanini, Joaquim Voltoli
ni e Pedro Minati, lavraaores, ca

sados, resid entes no lugar "Salto".
Clínico e operador do MuniclíU)io de Nova Trento,Consultório: Rua V:itor Meireles. 26. Dr M S C I ti ..

Telefone: 1.405 • • • ava can desta Coma'rca, - os qüaes dey,e- Cihele, 21, onde recebe cItação.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 (Is Clinica éxclusivamente de criança. rão ser intimados na frOrma da Nestes Termos. P. deferimento. aem.acrificiofinanceiro, adquiriu-
!IS hrs·2l�d��;:ion�ui.6�u�enau. Rua i!l�fu��' :ar;��o. 10 lei . .Requer, outrossim, depois de Tiju0as, 16 de março de 19118 (a) do. em suaves mensalidades uma

-----""--__..------�-----_ feita e justi,ficação, a citação ·pes- Cládio Caramurú de Campos" Des- CESTA DE NATAL,

TINTURARIA CRUZEIRO soaI do atual confrontante

QUiri-1
pacho: "A Como r,equer. Designo o

,

'. .
no Dell'Angnolo, bem como do dia oito de abril (8) p. vindfluro, ��Z::�.repr,esentante do Domínio da ás 14 horas, para a justificaçãQ) .,.,.....au.: .v�4tw.

mirndentes 44 União, por precatória, em Flo- prévia cientes o requerente e o

LAVA le TINGE R·OUPAS rianópolis, do representante do Dr. Promotor Público. Intimem-se Agente nesta Cidade:
Mip.istério Público, e por editais; as testemunhas arroladas, deven- B. SOUZA

Reforma chapeo8 . 9
de 60 dias dos interessados au- do, porém ser paga a diligência do Caixa Postal, 326

Proftss,·onal· competente _ Servl·to rapl·do e gar"ntldo
sentes e desconhecidos ,para aeom- Oficial de Justiça· Tijucas,

'I·'
- ..

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

l' u rpanhat' os termos da presente ação 1,8/3/948. (ass.) Belisário Ramos "LEIA-ME!" .

GOCIO
de. u�ocapião, depois do prazo dos da Costa Juiz de Dire�to. E. para À Rua Tiradentes nO 10 já foi

BOM NE' ,. edI1.ms nos termos do art. 45:5 do que chegue ao ,c,onheClmento de
. ..'

., .

.

Código do Pro(}esso Civil, por todos, mandou expedir o presen- confortavelmente lllstalada a Reda_
, meio da qual deverá s,er reconhe- te edital que será afixado no, lu- ção da revista "LEIA-ME!", cuj®,

"ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ UJO.,oOO/OO renda cido e declarado o dominio do su- g'ar do costume e pUblicado na primeiro número deverá circular na'
certa de 10'/. ao ano 'com recebimento de ;uros mensais. plicante sobre o aludido terreno, forma da lei. Dado ,e passado nes- segunda quinzena do corrente mês.

Informações nesta redaç'1Jo. ficando dlados ainda para no tá cidade de Tijucas, ao_B.....YF.k. e
prazo legal apresentarem contes- dois dia's do m�s de abril do ano Dado o capricho com que está

G. d
tacão e para seguirem a causa até' de mil novecentos e quarenta ·e ,sendo organizada. espera-se que se...

Ula O fi�al �entença, sob as penas da oito .. �u, (ass.). Gercy. dos Anjos. 'j�! mais uma publicação capaz de �e..
leI. Da-se a esta, o val.or de ..

:. E�el'lvao, o dah�ografe) e subsere- ) fetir a nossa vida social e cultural
Publj'ca l'elaca-o dos "omn·rcl·an.tes e industriais com seus ende- Cr$ 3.000,00 'Para .os efeitos legaIS· VI. (Ass.) Belisá� ",�mos da i

•

•
v., Protesta-se prova'r o alegado com Costa, Juiz de Direito. Isento de •....... . ..•..... - , ............••

os depoimentos pessoais dos in- selos, por se tratar de Justiça gra- O "Colégio Barriga-V-erde"l
do teressados, 'com testemunhas e tuita. Está conforme o original ao está construido o seu majest�vistorias se necessárias. O signa- qual me reporto e dou fé.

so prédio e necessita de 8ftaltário deste tem sua residência Data supra· ....
nesta Capital. á rua Coronel Bii- O· Escrivão: Ge1'CY dos Anjos vllJiosa co lllhoTaeão.

������--�----------

I "A· CA�J"At.�� Fabricante e distribuidores daa cifamada. con-
'11'11 fecçõe. -DISTINTA- • RIVET; POII.ue um ÓltanJ

de .ortlmento de casemira." flecado.,' bl'tn.

I
bons e bal'ato.� alqodõ••, 'morin. e a.lamento.

• pal'a alfaiate., que ·'I'eceb. diretamente da.
enelho.!!... IdbJ'.icGI.. A Caaa • .1- CAPITA� ahotno 11-- cate",ao doe Snt.. Com.,rcl••t.. do lrtt4u..ioJl DO ••ntido d. Ih. fall.rem 'Jma

'l71lllita ant... d••f.tuarem .uo... oempl'�lI: MIII,TRJZ ..m Flo";"'n"ooi, •. - f'fLIA IS .m SIura.nau e Laje••
....__.. ..__....�I .. ..__.......__....=-..BB........am�....am......__...... -- -

Pronta entrega

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO

Movida a eletticidade
Assegure ·desde já um

NATAL FARTO E FELll

,

l-
,

r
i

/.

,
I,
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I Rodovia Rio ..Belo
Horizonte' Indicações e sugestões

Á oêroa do plano de obras, apre- I obras em questão, garantirão aos

,

Belo Horizonte" lO (A. N.) sentado na Câmara Municipal,

que-,
concessionàrios fonte de renda per-.

_ Dentro de trinta dias, deve- remos salientar vários comenta- maneníe Mimo emprego de oapi

rá começar a construção da rios e oi-ítícas que algumas das in, tal, com juros certos, acima dos,

moderna rodovia 'que ligará I dicações sus·citaram no seio da pr). normais.

FIOrlan6D.OUI, U--rjê-"-.-i-O--d-e-'94S'- Belo Horizonte à capital da' pulação interessada pelo soergui- Entretanto, não são estas as úni-

República, tendo, para isso, o mento de Florianópolis. Quanto à cas possihi lida'ies que divisamos-

NA' h d' t-d
Departamento de Estradas de necessidade das obras sugeridas ,e para a realização das obras. Nadao_

ereu ornem e par i o Rodagem procedido a mínucio- a respeito da sua importância, a sabemos a respeito do interesse do-

, ,- , "���h�s:u�o;;1i���et����coosose��:= �l����!���� c��c�'e��;:l� � ��:�l�i:�,� �iStt��O�o!:�� !)s��rs:I���:��a�� ��
"Dir-ett-izes ", em sua edição de 5 do corrente; assim "r-calça "11 • d

'

unidade e a coesão do P. S. D" em tôrno de seu imitr'ente Chefe Dr. cI,alizadlos. A nova estra a se- bora grandes ohstáculos sejam en- auxiliar o financiamento das ohras.,

Nerêu Ramos :
ra amp a e com suaves curvas, contrados para á sua realização. Tal íato nos leva a optar, então,

"Não há duvida de que Nerêu tem passado grandes agruras

I
economizando em relação ao 'I'ivemos a oportunidade de ou- pela primeira fórmula, isto é, que'

nesses' últimos, tempos de sua vida politica; grandes torturas ?e al- tempo atual do percurso várias vir acêrca das indicações Guido fi PrefeHura construa e explore as-

ma, que lhe tem delXa?o � boca amarga e �s dI,as como se fossem

Ihoras
de um ponto ao outro rcrí d b

. negros. A verdade, porem e que metade, senao todas, dessas agru-
'

_
,

' Bott, José elo Vale Pereira, Harni l- 1'e err as oras.

.ras de Nerêu Ramos advêm de ser êle um homem de part.ido. E na em nove horas. ton Ferreiea e Osni Ortiga, que se Aguardaremos, porém, o pronun-

percentagem de cem por cento. '"

U t n'" referem, respectivamente, à cons- ciamento dos senhores Vereador es.,

Êle é, realmente, um homem autoritário. Já na üonstítulnte, I n em' e o'Jecomo lider, quando gr-itava o sey conhecido _ nós. s'om.o� a maioria I trução do Teátro Municipal, do que a estas horas já devem ter de·'

_ pareera que pensava ter atrás de SI, como apoio eficiente, nume- Abr-igo para Passageiros, da Esta, lmeado sugestões para o. assunto'

rosas fôrças de t�rra: mar e ar. Ma� êste autoritarismo, que podemos no passado ' ção Rodoviária e elo Estádio Muni- em questão. Convem lembrar, 110-

chamar de autoritarismo externo e, 'illllda, uma caraoteristioa de \ ooípal. rém, que o povo precisa ser ouvido-
sua disciplina parfidár-ia, da integração com o seu grupo, da sua \
c�eança na unidade da organízação polií.ica em que se ,integrou e de 'que A data de on tem recorda-nos Poucos í'oram os que acharam c que êle, também direta ou indi-

"
vive. O seu autoritarismo se exerce, apenas, de partido para parti- q

. ,�{;.l impossível a construção do retamente, dê o seu palp itez inho.

do, de um grupo parlamentar para outro, da maioria incontestáv,el!
ue.

.' I" , E t f' tI'" im a I b
-

f lt

para a minoria. Dentre de sua organização êsse autoritarismo se
- em 1756, os Guarams das Mis-] til<')�" obras, g,es, en re anto, nana �O ass , a co a oraçao per er ar

transformou em disciplina submetendo-se á audiência e a delibe-: sões, foram desalojados de suas, S'll4!{,erem: negam tudo, nada adu- do Executivo e Legislativo com o

ração ela m�ioria. E, quando o partido, aqui ou ali, errado ou certo,! trincheiras pelos soldados do Ge- ;àÍ!fu{jo que os façam merecedores povo, resultarão obras duradoír-as

esta em perigo. Nerêu está com êle para a vida óu para a, morte. No \ '1 G mes Freire de Andrade' 'ü-e ,{irédito, com respeito às' suas que terão da coletividade francó e'

transe duro de Pernambuco, na parada dífícil do' Piauí corno na
nera o

. " . deoídído apóio,
feia etapa de São PUlulo ele esteve sempre ao lado do partido dasl - em 1789, o Alferes de MIlIcIa.. ,l!fwmações. A maioria, entretanto"

secções locais do P. S. D. para a vitória ou para a derrota. E ql{ando l Joaquim José da Silva Xavier - Ti- lJão.duvida ela possibilidade de con- .

chega a denota �s!á. mais dntegrado com os companheíros do que 'radentes � implicado na Incon- ':en_eU��r o plano. Divergem, porém, 'Mário Dantas'
quando chega a vitór-ia. I . • - .

M'" R' d
.

d f t
Esta e,. �li�s, a ·cal'actel'is�ica que dístinge Nerêu dos outros fIde�cIa meira, e preso no 10 e arra maueir a e e e uarem-se as Encontra-se ha dias em nossa',

chef'es pat·tI!ÍarlOs. Da U. D. N., por ·exemplo. Nesta, os oh.efes pri- JaneIro; c(\nstrrn_:,ões. Pal'tr entende (lue a o�pital o Snr. Mario Dí}ntas ativO'

mmro exammam as qllestões para dep.ois serem ou não solidários I - em 1808, em Conceição do Ar· 'Prfllfe;i:tu:ra, às suas expensas, de· ge1'ente Administrativo da impor- ..

-com os companh�iros. No Piauí: linda foi a luta da U. b. N. federal roia, Rio Grande do Sul, naséeu verá finanoial' tais obras, e, poste- .

ao 13ldo da, secçao estadual apesar de Mangabeiré� Ler mandado
'

.., V' d d
tante t:ia. Sul América Capitaliza-,

abandonaI: aquela pedl:inha, ?vI;!!) :Ií em Pernambuoo a U. n. N. local
Manoel LlllZ Osano, lscon � e riorm;mLe, �xplo.rá-las. Outros. 0011- ção, ·em Curitiba.

,lutou. sÓ�ITlha a sua feia lula j! J:lffl ji),ão Paulo lutou a luta anti. Herval, o Patrono da Cavalana 'do ludo, acham não ser viaveI tal so- S. s. deverá permaneoer ainda,

p�nstItucJOnal contra a sua prótn'ia c(Jmissão-mater. Exército Brasileiro; I LliÇão. Entend�m que a Prefeitu-

Com Nerêu nunoa aco t ,., "",j t'
! alguns dias em nossa terra.

,

,'" ,
"

,

'n ecera- ,ISLO. l4ie es ara, sempre ,e em I _ em 1827, o Tenente-coronél ra deverá publicar editais, I nestn
,qJJ,�I:J.W 11l�otese, oom o ,seu par LIdo. N[fi quer s'aber de oonversa. . ..' 1

"

�(.a SUfi. ítttLude, que .� .meno� uma atitude dD que um ponto de
BomfacIO Calderon

. atac�u: pe.a Capital, em São Paulo, Rio, Cllri-

:VIsta, po?� meJ.'�cer crItICas iodes dos moraU.stllll polilioos mas a madrugada, o Coronel InaclO On· tiba e Pôrto Alegre, chamando à M'lI'Q I1m� 1.ltlm�verdade e que, aM certo ponto, é uma atitude bO)l1tâ e pelo menos be que se rende, dando-se a toma- conourrênoia pública, pessôas ou
U II) U IJ II Q'

no momento, aibsolutdl,l)ente necessária � uma atitllde à ' . 'C L f t dtI» I d
fi'

firmará, no Brasil, o partido nacionai ;impondo' ao'im dumEad' que: da. de .

erro. argo, ar e re u c:..::..�s firmas espeoializadas que, mediano Imo � a ao. cumprI ....,'
d"I' "d" S"

j-'" , a 0LUO,aOflentalS' t
- ii ti

"IS?I? ma ,par"I a:n�. o �SSllffi chegiUiemos mesmo a realízar esta l ·
_ j c concessao, oonstruirão e explo-

ltLüPli! legal do �artIdo naolO��1 que lé., -ii�f§iar d'!} uma utopia a mais I
- em 1842, em Sao Paulo, teve 1 rarão t.ais obras durante vários mento do dbver

IfflJWf!ª�1l: )J.PccssIdade da y9:hL�ca. bras�l:ir!l, .' ,

'início a rebelião do� l�berai�; _ anos, qmmdo só então, passarão a

'

\

t ,O. �,su!tfl4t,1 jGssa, dlsoI�hna. p�hLIca, de, �ereu. �l está a vSLa I - em 1888, em ultima dls.cussao illte�r.ar àefillHiy�T)1cnle O Patri-.
De Araranguá, ohega-nos a i�·

de todos no, coesnOJ cada vez IXlluçr" qut;J
A
s,� _\ �\ yerIü?,�nd� do �e.u I na Câmara dos Deputados, fOI apro- ,',

Mi, 1
fausta notíoia de haver sido IrEir--

lla.rtkto. Olhe-:,�e a. U. ,n. N. é o líü� Sé v� é um 'agrufJ��ên�o í1� }.!�l:, da a' ro osta do Govêrno João mOfi_:o un clp,a : baramente assassinado, no dia �; do."

'IDIgos 18m 'IJut&i,oGial,' U!Yl\\ ,�oD1a lm'Po.sslvel, ,de valores dl'rererntes: 1 YJL.
p � .

d 'd�
Na,o resta dUVIda que esta úl- .

i 1<
,.' .'Co, ','

1 UI' É
. , 'AIf d

--

t'o"um O a escraVI ao corrente, a tiros de revólver, o mo'" '

1) t()tri,�â,d� Ptl.�t!,iM (j{J�1, l:íi.,à1:i��jl1,dl];,�al��:,. ,urr;a. �Ull�a�e 'll�ant!-l re. o,.ex,.-�:::_"_ :'..,.; "'-;·;:'rn?T';"PS Lima sugestão .par.eoe melhor en·

d:. POl um �Tu�e pr,eoaclO sem neühuma, �Oll\. i?fL,e. E�e�plos: Sao, no Brasil;
" '.', ".

<

•• quadrar-se ao oa'so ele Florianópo.
desta soldado da ia -Companhia da'

-.Paulo, e o IDlstnto o p. S. ID.,.. pelQ oontrarIo, ate das dISSIdenOIas s'e I' _ em 1908' o Presidente da Repu.. , , .

nossa gloriosa Políoia Militar, ali:

fortifica: em São Paulo saiu, de qualqu;er forma com o vice-govel'-.' .

lIs, pOIS os recursos ,economICOS do des�aoado, Valdelino Silvai'1'a, que>

)na'dor. Um udenista dirá, talvez, qUIe isto não é muito bonito. Va lá I bhca, Marechal He.rmes .d,a Fo?s�- Muni,oípio, al,iás diminutos, não po,
•

1 t b no çmmpr,imento do dever".te.ntava
que não seja, mas o p,essedista Nerêu dirá que quando quis-er ver bele- ca, decretou o serVIço Illi 1 ar o rI- derão conoorrer com os grande9
�a irá ver Ü' retrato do, Conde-'Duque d',Qliveira no museu de Assis. E

1

gatório.
",,�, .; "'p" I'''' !'" ,h" ,;-"""

• efetuar a prisão do indivíd'lÍo -Car-,-

acres.centará, que é assim q;Y,e está. dan.do, a� seu parHdo 'esta fôrça. in-li A data de hoje reoorda-.nos que,:
capitais de firmas espeoializadas, los Manoel da Rosa.

venolvel que a U. D. N. na,o tem. umdade • , ,-L
__ em 1,644, partiu de Mauritzs- Ipais oredenoiadas a executarem A referida notíoia adianta' q'lle •

obra de vulto.
__

.. ,,",-,, , =,,_ ,=' __ - , _ tadL (Santo Antônio-'Reoife) oom
Não duvido da 'b Td d d

o .assassino evadiu-se, tendo o de-

Laboratório do -Serviço �a Raiva �::�i:l�; á Europa,

,o condl·e ,,�e ��:s��:o�o��Sa S�e�n�:�:�s:i;: epe�� �':�;:'o :efr����Gia'd�r'd��:�c:e!,��,
MAF.RA _ 10 (O Estado) -'- Áoaba de ser solenemente inau-

- em f.8�7, no, Clato (Ceálàj, I "' " ,

:s,eguido em diligênoia para ()l íI\1(,e-'

gurado !lesta oidade o grande la.�oratóri.o do Serviço de .De.f�sa 4ni-' ()s mo_narq�Istas as �rdens ,do C�- A V 1':- O
rior, afim de capturar o foragi'di�..

mal. O al� teve a pr:esenya do. dr, Alt3l�lI'Ü' Gonçalves GUlma�[1eS, lllS· 1 pitão-Mór José PereIra ,FilgueI- � O sepultamento do abnegado mí-

peto� chefe do Ser�I,ço, de .altas autorIdades e de grande numero de ras restauram a aut.oddade do
' litar, segundo a ,mesma fonte, efe�

convH:lados. O prefeIto sr. Pedro Kuss aferer.eu aos pré,sentes saborosa .' .
'. Dr Augusto de Paula

ohurrascada. Já no ato ina,ugura I o laboratório apresentou as primei- RIO num mOVImento de contra' tuou-se no dia seg'uinte, prometen-

ras mil doses de vacinas anti-rabi,cas de sua :fabrioação. revolta á Proclamação da Repu- Diretôi:- do Hospital de do o informante remeter detalhes.

Entre os criadores é enorme o entusiasmo_ pelo importante me- bJ.ica do dia 4 deste mesmo mês e Caridade iV'WA-.h.-.-_ ••-.-••- .....-.-.-.-.-.-.....-••-.W.-olf;

lhoramento, que tão diretamnte atenderá a necessidade de defesa ano; .

Consultas às 11 horas e das Nnvn emb:l�xad-n"',dos re,banhos oontra o terrivel flagelo da raiva· 3 'a's 5. Rua Vl'sconde Ouro U U ,'"'' ,

,

... .:
_ em 1837, os republicanÜ's do ... vil

Rio Grllnde do Sul dão ini-cio ao Preto, 2

I
Ri.o, 10 (A. N) - C.tIêgaTáj. 110;':"

assédio á, cidade de ,Porto Alegre; Continua op.erando no je" a> esta Ca�jital o. novo ,�mbai-_ em 1'8M!, o então General HospItal xadOl de POl;",uglll no BraSIl, se-,

Luiz Alves de Umas e Silva (Corn- Por motivo de doença não nhor João de Bianchi, viajando a,

de de Caxias) tomou assento no atenda chamados,. bordo do "Andes".

Senado;
..

- ,em 185.2, no Rio foi inaugu- FRECHAND�,rada a primeira linha telegráJfica
'�

,

'ftJ
do Brasil;
- em 1867, o Coronel Carlos

de Morais Oamisão repeliu um

ataque dos paraguaios, dirigidO
por MarUns Urbiota, junto ao

Passo de Bela-Vista;
- 'em 1'888, no' Senado, foi li

do .Q projeto de lei declarando ex-

II
tinta a esoravidão no Brasil.
---"'em 1937, 'no Rio, estal,ou um

,levante integralista, atacando o

PaIacio Presidencial, sendo sufo

cado;
- 8IVl 1942, foi afundado por

submarino do "eix,o" o navio
"IParaiba." de nossa Marinha Mer;.
cante.

CURITIBA nuCA ... .,... ; PROSE13RAS PARANÃ ......

c
.

1r SIll a
NA ,CATffiDRAL ,MJ!;TR;OPOLITAlNA

. -,Como I!-0� anos anterior,es, e em comemoração á festividade do
DIvmo EspIn�o 'Sant?, P9r ser o dia próprio, s'erá administrado, na

Catedral, dommgo, dIa 1,6 do corrente, o santo Sacramento da Cris·
ma, por Sua Excia. Revma., ao.s que estiver,em devidamente prepara
dos ,e munidos dos respectivos bilhe.t.es.

Par� os adultos que, s,e forem crismar, será neoe.ssária: a confi�
,são preVIa.

Outras irrfomnações serão dadas no consistório da Catedral.
'

I Concurso Rainha da Cidade
Sdb o patrocinio do CREDITO MUTUO, PREDIAL

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.
'

Voto para Snrta. ,

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

5 Andr� Nilo Tadasc'(!J

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
'INFlAMAÇOES,
C O'C E I R A S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.I NUNCR EXISTIU IGURL

.'

•••

Em oerta oi<dade do interior - conta a anedola - um 1

,taLú ,nem�ó!fa)go ,andava a façar os túmulos do oemité1'io.
Os mais conspicuQ.s cidadãos, reunidos em assembl:éia, de-'
oidiram dar oaça ao canastra ig'nóbil. Armaram-lhe uma ara-'

puca e o apanharam oom vida· Os cidadãos, de imediálo,
t\"ansfofimaram a assembléia em tribunal, para jU'lgàmento�
do r;éu. Durante dois dias disoutiram a pena a ser aplicada
Descobriram depois, ,que estavam perdendo tempo" de vez';

que todos ,eram favoráveis á pena de morte. Os oinco dias
seguintes foram dedicadüs ao modo de exeoutar a sentença.
O cOl'onel, ohefe Tlolitico, e patrono da linha de tiro, 'era':

;pelo fuzHaJ:Jie�Lo,; 0- .botio�rljo dlefendia o en..veIlfmamenlo;
pela d,ego],a, de orelha á orelha, optava o açougueiro' o'

padeiro sugeria o fôrno; o presidente da assooiação odmer
daI, asmático e anginoso, votava pela aSlf.i!lda, no' r.io·, o si-'
neiro queria a foroa. . . ,

'

,No. sexl-o dia, 0. c�veiro do oemitéri� f,�lqu: oomo maior"
preJudlOa,do pelo cnmlllOSO avocáva o dIreIto de executar a.

condenação. Foi aplaudidissimo. ,

IE o tribuna!., ainda por unanimidade, resolveu entre;;"
gar-lhe o ,farm:ig.eracto tat.ú, para que êle o inzemplasse. O

ü(,we�ro! Mpl'O �s dema:ils, de,ixou-se 'empolgar pelo complexo'
'prolfrsswua:1 '8 'es-colheu a pior morte 'para o pobre animal-
zi.nho: enterI"6u -o vivo!

x :x x

No oaso ,da Tel.e<fônica o DiáriQ ei:H.á,. f.az.endo o ooveiro�'
Nã'o �dmit.e que 'Ü �ontrato seja rescindi,do. Quer que a Com
panhIa se�a cgmpehda a exeoutar o contrato! Mas compelir;,
iCIZl<IDO, se I:ne:X:Istem ,olausulas que a tanto deem força? Onde
.as sanções para o inadimplemento? Querer melhorar os ser-'

viços á base do contra,to é enturar o tat'Úl Em todo o oaso
'VamO�g iniCi'�"t, llgDr.a :mesmo :a camparoha '·pela obrigação'
'de ser cumpndo o contrato"; ,

, .- ,Companhia Telefônioa, ó Companhia Telefônica se'ja
boazinha e ,oumpua ;0 :C'oThtra!iG senãO' 0 Pwpai do Céu' fica'
,b:V'a'bd!
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