
Fl_:ORIANÓPOUS HOSPEDA, DESDE ONTEM, S. EXA., O SR. MINISTRO :DAX�j\Q1it ;\i;�4ARO AUXIlJAR DO GO

VERNO DA REPúBLICA VIAJARÁ HOJE PARA O SUL CATARINENSE, ONQE INSP�CIQN;���
;

RAS, COMO O VEM FA

ZENDO EM PROVEITOSA EXCURSi�•.."�.. �,,:'�,'��,�i'3i;:;·��.�,�'-
TEMOS A HONRA DE SAUDÁ�LO� COM VOTOS DE FELIZ ESTADA NAS PLAGAS CATARINENSES.

O parecer do sr. O Estado de",Jsrael
Plínio Barreto quer ilrmas
Rio, 15 (A. N,) - A Comissão'

de Constituição e Justiça da Ca

mara dos Deputados discutiu e

aprovou ontem o parecer do sr.

Pliuto Barreto ao projeto Rui Al

meida, fazendo reverter ao servi

ço ativo do Exército o marechal
() liU.W ANTlGO DUiUQ DJII S4JIlT. C.&.TJHlINa.. Mascarenhas de Morais. Plinio

lift••r*otút•• D. O'....tel SmNEI NOCETI _' Dlreto� Dr. RUBENS DE ARRUDA BA.08 Barreto, relator do mencionado

______-:- D_l_·r_e_to.:,_f_d:..e:_...:R:.:.::edsção GUSTAVO NEVES projeto esclareceu que a demora

I
.-------- ...,..------,--- do parecer ao projeto fôra moti-

Florlanópolis- Dom ngo, 16 de Maio de 1948 '" H. 10.258
vada pelas informações solicita

das. aos colegas militares, que de.
pronto não puderam ser forneci-

A expres�a-O duma derrota Ainda o nosso �:sLa�b::� ����� s���r�� ���l:�;= '�xl'npaloisl;al"l'a_n 'Interna-M .

u '.. , - natáríos do' projeto em causa. Fi- I} II \I ti

..

O gà,:,ern�dor Adernar de Barros foi derrotado na Assem-
anIVerSariO nalmente, o sr. Plinio Barreto su- -

I P t I-
bléía LegIslatr�a de São .Paulo, onde não conseguiu eleger a

A propósito do transcurso do ger-iu ligeira modiftéciçCio na par- clona em- e ropo IS
Mesa. O fato nao define apenas atitudes polítícas em Opo�sI'ca-o

universáiio desta folha, recebemos te final da mencionada proposi-
'"

_

.
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-
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. lUa, 15 (A. �.) - O Presidente

ao Chefe do Executivo paulista e não póde ser apreciado. �ó-
am a o seguinte telegrama, que, çao, man an D supr imir o isposr-

�ente POl:_ .êsse aspecto, alíâs já bastante expressivo da ausên-
muito penhorados, agradecemos: IliVO que conserva o marechal ��e!'te:;r�I:Z�t,aCdoa�Si�e���d�x:�el�'�=

era de apoio ao governante que, em menos de metade de sua
."Florianópolis, 13 - Apraz-me Mascarenhas de MOI'a!�, enquanto

_ , _

,,< enviar ao Estado e aos seus ilus-' viver, no serviço ativo do Exerci- cia pelo -díretor geral da Exposi-

gestão, ja nao logra oferecer ao país ,um testemunho lisonjeiro
.

I' ção Inlernacional de Industria e

f d
tres diretores as manifestações tio

em avor e sua atuação à frente dos destino do seu grande do rneu anrê 1 Comércio", a realizar-se em Pe-

E t d M
. .. A

o meu apreço com votos de largas
s a o.. as convem apreciar aínda outra face deSSe aconteci- id d 'Coogresso'de 4vl- trópo lis, concordou com a propos-

t I
prosperr a es e permanente con- I a

,men o, o qua ,
sem causar mesmo surpresa alguma a quantos tínuidad npr

.. , I b
!

,. ta do mes-mo diretor, fixando, de-
.

h h d
. - • .

- J e n IOpOShO (e em ser-

vm am acompan an O a situação da polItIca bandeirante não .

à
.

t d S t C t dore� ('I·vl .f'inítivamcnte, o dia dez de jul-ho
• . _

. , VIl' os 1Il cresses e, an a a a- S
?edl�a de ass�mlr', pert�l�te � Naçao, proporções de um fato que r ina. (a) Armando Simone Perei-:: R'

•

( IN) O"
próximo para inauguração da Ex-

m ica uma mcompa I izaçao bem pronunciada do' Governador'. Secr tá' I J ti E'
.

; 10, 15 A." - Mínístro da posição.
1.

..-, .

. la, eme 1'10 ca us lea, ,<duea-, á ,. ' . ,

pau ísta com a opmiao pública de sua terra. É preciso pois ção S de"
. Aeron uuca VIaJOU para Poços �_, O Ohefe do Govêrno recomendou

,

bé
, ,. e au e . C ld f'

. .

que se acentue tam em, na observação do fenômeno, o para-
,a as, a irn de presidir ao Con , ainda ao Ministério do 'I'rabalho

dox� que, sem dúvida nenhuma, está exibindo ao país, com di- Também o sr. José Gusmão An-
gresso de Aviadores, promovido que comunicasse aos governado-

vorcíar-ss o governante das fôrças políticas em que devêra, ao drade enviou-nos expresivo iele-
pela Prião Brasileira dos Avia- res dos Estados e Territórios a fi-

contrário, haver-se apoiado, ou que o teriam apoiado, se disso grama de felicitações. Gratos.
dores Civis, prefixo DBAC, Fazem xação oficial e definitiva da data

fôsse êle digno. É que, enquanto no panorama político nacío-
parte da comitiva do ministro da inauguração, renovando e en-

nal O critério' do preclaro General Eurico Gaspar Dutra rea- "
Armando Trompwsky os maiores- carecendo a solicitação anterior

Iizava um largo plano de entendimento entre as diversas cor- tivaucam OS egípcios av.iadorer �lberlo Menezes, wur, no sentido de que fossem adota;

t d
"�

miky Conde, LlIIz Sampaio e ca- das providências para que se

ren ,es e opimao partidária, para pacificá-los em derredor Jerusalem 14 (U. P.) - NoU-
'

"

do seu honrado govêrno, com a solidariedade e a c' d C' di
pilão-aviador Neiva de Eigueire- apressassem as remessas de merca-

_

las o aH'O izem que um exér- elo. O Congresso elos Aviadores se- dorias e a adocão das medidas

cooperaçao daquelas correntes consideradas entre as mais pon- GtiLo egí�cio clfe dez. mil homens: rá encenado amanhã, naquela oi- necessárias.
deráveis da República, o sr. Adernar de Barros, por artes-que fi .ravessara a ronteír-a da Palesl.i-] ,

,
, "Ó, ,

-
• -

I dade, com concentração de mais --------------

co êle peculiarmente sabe pôr em prática, ia grangendo uma na a meia noite de lro'j!), avançan-j de quinhentos aparelhes e mi, f'

crescente indisposição em tôrn-, de sua conduta politica 'e ':úl- do pan, as montanhas do Uel:H'1HI, quinhentos 1i'\'}at;)úi·es. O M-illi�ro

ministrativa, mercê da qual atraiu conti�'a a sua pessôa unia �nde o,l:_el'a.:n unidades, avançadas da Aer,onáutica deverá regresar

coligação· de partidos, e para o seu grande, e nobre Estado 'o, oa LegIao Arabe. ao -Rio segunda-feira próxima.
olhar de tôda a Nação, consternada diante de um caso devido

se com grande insistência, nos cir-

tlF; leviandades do seu governador.
seu Estado, ou que o impedisse de subordinar às suas ambiçÔ8s,

cuIas dá U. D. IN., que o ohefe da

.

S-
ú trato dos Ileg'o'cl'OS p 'bI'c

deleo"'ação norteamericana, Warren

ao Paulo ostentou, ainda por ocasição 'do pleito qUe ele-
u lOS.

RegosiJ'aram se alg 'I d' t ( Austin, lenUlleiará o cargo por

geu o sr
...
Ademar d.e Barros ao cargo, um espet'a'culo de I'mpo-,

- uns CIrcu os ti elllS as e os Iocais'o .

fizeram t "'t)' causa da "politica inconsequente"
nente CIvIsmo, no desfile das fôrças eleitorais que concorreram

com es replo quando o sr. Presidente da Repúblic.a, '-

à'3_ urnas. E a vitória do atual governador não foi resultado si- l'ece�endo o manifesto-d.enúncia firmado pelas oposiçõGS
da Casa Br�nca e� r'eJ.açao ao

d' á I J)uuhstas contra o, Governador Adernar de Barros, achou prl!�
problema da Pa.Jestma. Informam

nao e meg ve e expressiva maiori.a de sufrágios a seu favor. - \.. alguns circul,os, mas sem confir-

Tudo fazia crer que a gestão do sr. Adernar de Barros fluisse dente, antes de agir como o imponham as razões ali invocadu.s, -' '.' .

,
mandar abrir inquérito a respeito das acusaçõeS' E 'd ._1 maçao, que Austm fJcon Iraclo

a maravilha, realizando as velhas aspirações de pacificação e
. ra eVl er. -

t b' d t'
.

+rab Ih h' "H-� •

1 'f t
- temente cedO para a festa. O impasse primitivo, que fazia oscí� po� nao :1' rece I o .no ICIa a�-

.. a o, a mlU'LU H€HlSlVe nas malll es açoes do civismo ban- lar o pêndulo do J'uízo público J'á não existe porqu ;,.. -0<' teClpa.da sobre e mudança de ah-
-

deirante. Não foram, porém, confirmadas as espectativas' do
" e as pO�IÇ0�" 'd d d E t d D -d f

glorioso Estado de São Paulo. Mal se integrou no regime cons-
estão definidas, sem possibilidade de interpretações diversas: �er�'a

e

S���a.
s a os m os ace a

titucional e mal completou a ,sua estruturação política e admi.."
o Governador Adernar de Barros foi derrotado e as oposições

"

d
elegeram a Mesa da Assembléia de São Paulo.

mstratIva, pou e logo verificar que o homem alçado, com o

concurso dos votos comunistas, ao govêrno bandeirante não se
Não se há-de -querer fato que melhor evidencie a incom-

poderia manter, sem graves crises políticas para os se�s coes- patibilização de l!l.m homem público do que êsse que, em S. PauTo,

taduanos, naquele pôsto.
expõe o prestígio do sr. Adernar de Barros ao descrédito de to-

dos os círclllos políticos do país. E isso a despeito do pronun
C'Íamento da U. D. N. central, cujos próceres contrariando nã,o
>:lá a opinião pública e a quase unanimidade 'das correntes pal'
tictárias da terra bandeirante, se colocam em flagrante contraste

de atitudes, com a U. D. N. paulista, que acaba' de reafirmar a

sua oposição ao Governador derrotado.
Vamos ver, doravante, com quem esteve

a respeito do caso 'palllista ...

lno xxxv
...

Aí estão os fatos confirmando os progósticos deto dosas que
nunca deixaram de duvidar da capacidade do sr. Adernar ü(!

Barros pár:a promover a pacificação da terra paulista. Não é

possível acreditar, já agora, numa rehàbilitação do Governador

perante as correntes partidárias que não soube coordenar em

1t')rno de um plano de govêrno que excluisse sua vaidosa ing�
r€.ncia pessoal, diréta e arbitrária na solução dos problemas do

W'ashington, 15 (U. P.) O>

sLlbito reconhecimento, pelo go

vêrno norte-americano, do estado,

israelita, provocou pedidos' ime
diatos no sentido de que os Esta

dos Unidos levantem o embargo
ele embarques de armas para a.

Terra Santa. Contudo, não há in

dicias de que o embargo que vigo
ra há cinco meses seja suspenso.
Marshall recomenelou aos funcio

nários de seu Departamento que

evitem discutir o assunto com os

ReQUDCiou.
Lakesucess, 15 (U, 'r.) - Fala,·

Brigam judeus e
sírios-libaneses
Telaviv, 15. "(U. P.) - GrandO}

comboio de 150 caminhões e carros,

blindados, com tropas sirio-liba-·

nesas aLravessou a fronteira no,rte,..
muito antes da meia noite.
Noticias recebidas a.qui, dizem'

sempre a razão. que se empenharam imediatamen

.
te em luLa com ,a sfôrças judaicas,

Carlos Pereira, que a gente sempre lê com desva

necimento, eSCJJ:'eve para o "O ESTA'DO", dedi-ca'l1do-o ao

prezado llmigo Dr. Norberto Baohmann, que também

muito' admir.amos, um bem lançado artig'o a pro<pósito
do topônimo Ha.iaÍ. Como é elo s,eu feitio, disserta, com

ótimas e procedentes razões históricas, sôbre o assunto

e termina com uma cit�ão, ,que lhe parece dar a última

palavra a respeito do aludido topônimo, tanto que assim
conclui o seU' bem elaborado estudü: "Depois da citação
dêsse "magnifico estudo, aoho que devo pôr mais na car

ta ...
Bem não ha.v(lria de parecer, aos que tratam hones

tamente de tais pr.oblemas da complicada linguísüca brasl�

líndia (aos ,quais a história pode trazer bôa messe de pre
-ciosas elucidações), que, de]lois de tão erudita anál,i:se, vies
se alguém reabrir a questão, para um pronunciamento qu.e
sómente se justificaria, caso. trouxesse algum esclaTec�-.
menta, .qual,quer adminículo, ao menos, para o esclareCI
mento de assunto, cQ>mo êste, eLernamente em dia, pois
que sempre haverá conLrovérsia,s ,em tal terreno. E' eu

.ainda experimento uma grande timidez ao entrar nessa

balbúrdi,a de linguas, de História, de exegeses e co,nco

mitante -cai,erva, como sempr.e bem me conheceu o con

frade ilustre, que é sem favor CClJrlos Pereira. Quero,
porta'ntü, antecipar-me a qualquer juizo critico, afi:t:man
do <que não Lenho pretensões outras, ao tratar dêste as

sunto, senão as que se enquadram no limitado ecletis

mo a que me habituei, por estar de acôrdo com o meu

1 emperamento essa modalidade intelectual, caracteristi
ca de um jornalista p-rovinciano. Apenas desejo ,expôr
certas dúvidas que me ass'aItam o espirita, ao .versar

(Juestõe� ling-ui,ticas lig':3oas a idiomas sem literatura,
-;v1vacissimos na expressividade dinâmica dos seus curio-

�••••O G.s•••••••ee•••••••••�

I· Nos domínios da Sem3ntica I
: Dois t�pônimos e uma conjetura "

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

Arna/(fo S, Thiago
sos fonemas, tornados ainda mais exprel'sivos graças á
mímica dos prolatores, mas cuja. yernaculização é pre
nhe de dificuldades, por isso mesmo que se trata dtl, uma
linguagem complexa, destituída de normas cient:ifica,s,
na qual o predominio da semântica sô.bre quaisquer pre
ceitos ou re,gras de sintaxe, dife·renciando-a das linguas
civilizadas, pode m'i;)r dificuldades tremendas para quem
não se dispuzer prév-iamente a abdicar de tôdas as mag
nificências literárias, ao tentar uma interpreLação dos
fonemas rústicos' do aborigene. ,

É uma linguagem antes do sentimento do que da in
teligência: co.rresponde a um ,perio� iI1�antil da alma
humana. Só se encontra bem em meio do des,encadear das

fôrças vivas da natureza, em tôrno de b.ós ou dentro de
nós mesmos.

'.'

RondolI, o. nnss{) eminente sertaní�ta, conhecedor

profundo d·o assunto ,que ora versamos, p'Qdendo conver

,sal' c-om o selvicola em sua lingua na,tiva, '--falava-me re

centemente de suas o'bserv'ações pessoais e, citando fatos
que demonstram o valor ,semântico das linguas amerin
dias, contou-me ,que no Parlamento paraguaio, por oca

sião de acaloradas discussões, quando os deputados não,

con?eguem entender-se em castelhano, valem-se do gua
ram -- para mel,hor se fazerem co-mpreendidos!

IComo ,se sabe, êste idioma é correntemente falado
no Paraguai,

EsLe depoimento, quando se pensa no alti'ssimo va-

1m' linguislico do es'panhol, pa.ra o qual são vertidas to
das as 'obras primas do espirito humano, produzidas en

tre os vários povos elo globo, é de imporlância fundamentar
para a apreciacão que tenhamos de fazer a respeito do
guarani.

Tenho para mim, portanto, depois de sérias refle
xões, decorrentes de perfunctórios eslu'dos dos idiomas
"nativos, que sómg.nte falando-os é que os mesmos nos

-podem dar a exata noção do seu valor semântico admirá-·
vel - tão admirável qne cl:'!ega a proporcionar mel<hor
tradnção do pensamento do que o espanhol!!

É, pode-se dizer, uma linguagem tôda feita de emo

ções, e estas - bem o. sabemo,s - traduzem-se mais por'
movimentos espontâneos, gestos inst:intivos e exclama

ções, do que por meio de palavras medidas.
Estou inteiramente com Adolfo Garcia, quando. esc'rc-

ve no prólogo da "Gramática Razo.nada d,e Ia lengna Gua-·
rani ", de Justo BotLignoli, estas palavras tão cheias de
enlusiasmo: "Los que sinceramen,le a,mamos la tradiciónh
secular de nuestra tierra a;mericana, los que sentimos en

lo más Rondo de nuestro ser el misLerio gigantesco da'
sus culturas prehistóricas, Ia fuerza tajante y niv,elador�:
de su co Io,niza-ción, la sorpreendente epopeya emaneipa-·
dora que se distienDe en el profundo azul deI cielo ame-·

rieano, en ince,ndios de gloria, debemos conservar, como

los penaLes de la Roma anLigua, esta lengua, abohgen que
há desafiado los siglos y se há enfrentado, triuIlfadora y
v,iril, ante lasit'lenguas extranjer,as que osaron con des
medido orgullo, arrancarIa deI alma de sus �uchedum
bres".

Sim, de"emos conseI'var, Gomo �os penates de- �a Ro-
.

. (Conclue na 3" .pág.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Rain.ha
candidata, cemparecende ás m: tínadas do Cine RITZ,

.......... domingos às 10 hOI as da manhã.
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Quem
Escolha. você

,

sera
a sua

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

Produtos Veterinario$
o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163.- Florianópolis),
(Caixa Postal, 163 - Florianópolis)

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDI�A: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

',60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

1100 cm3.
SÔRO ANTI-TETÁNICO: ampolas de 20 cm3.

�.'" V�ÇJNá CONTHA BHUCELQSE; AmpQl(:\!1 de 20 cm3 e frascos
de 100 cmS. L,,, �� ····'::k.- : -: ' 1/' .. ····,···

" .. - ,.

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 em3 e de Hl cm3 e frascos
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre' fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima.

'

Brevemente O Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

ferlnártos de grande eficácia, como: 'I'ernerina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrnl, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contfa a Peste Suína, etc•.. _ _ .. .. _ •. _ ..... ,

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
mento 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.
--_.__._----------_._---_._.. _._---_._--_..•..-_._-._-.--_
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De acordo com os imperativos do
razõo, do ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidos, hemorragias
e suas cpnsequências.
N.O 2: Falto de regras, regras
atrozadas suspensos, deminuidas
'e suas consequências. ..,

- VAUMART

,Coquei.ros· Praia Clube
ASSEJMBLltIA GERAL

Ficam 'Pelo presente notificados os associados deste Clube, que
no dia 22 do corrente mês, realizar-se-á em sua séde social, em Co
�u'eiros, ás 16 hOT3>S, uma reunião de Assembléia Geral pa.ra eleição
dos membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes para o perto
do de 1948/1950. Não havendo numero legal para o funcionamento da
sessão haverá uma 2a convocação para meia hora após, quando deli
iberará com qualquer numero de quotistas presentes (atr. 35 dos Es
:tatutos) .

FJorianópolis, i O de maio de {94S.
A DIRETORIA

a da Cidade 7-

�� __ ---- ------..-- a. �.

END. TELEGR."ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA. 30 /
PRAIA 00 FLAMENGO

A' INDUSTRIA DE MIDEIRAS
cImportante Companhia de São Paulo, necessitando de. caixas de
-madeiro paro embalagem de s�u. produtos, quer entrar em contáto

com fornecedores deste material.

ESCREVEq PARA:

Química Industrial 'Medicinalis 8.1.
!
!

Cê ix � Pr. stal, 2872 -- -São Paulo»

ConveD�ão de avia
dores civis

RIO, 14 (A. N.) - Em abril do
ano passado, foi realizada na cida
dê paulista de Aguas ele São Pedro

uma festa promovida pela União
DIREQlo:

.
Brasileira dos Aviadores Civís. Amélia M Pigozz!
Prestigiaram aquela primeira Con-

venção da Aviação Civil Brasilei-lra, entre outras altas autoridades,
o Ministro da Aeronáutica e o

snr. Adernar de Barros, governador
do Estado de São Paulo. De acôrdo
com o programa, a União Brasilei
ra de Aviadores realizará, anual

mente, uma Convenção dos 'pilôtos
c ivís de todo o Brasil, visando in
centivar o turismo. Assim é que
êste ano essa reunião será em Po
ços de Caldas, nos dias 14, 15 e 16
do mês corrente, estando inscritos
J .5QO alunos, o que deixa prever,
de antemão, a magnificência do
espetáculo.

VAE AO RIO,?
•

t QUARTO CI BANHEIRO
E TELEFONE.

OIÁR:lA COMPLETA
CASAL CrU t7·0,00
SOLT. c.s tOO,OO

Agradecimentos
à A. N.

RIO, 14 (A. N.) - O coronel
Jair Dantas Ribeiro, comandante
do Colégio Militar, enviou ao sr.

Antônio Vieira de Melo, diretor-ge
ral 'da Agência Nacional, o seguin
te:

-----:- "Este comando muito, agradé
ce ao prezado patrício a eficiente

colaboração prestada durante as

festividades comemorativas da pas
sagern cio 59° aniversário do dolé
gio Militar, cujo brilhantismo e

sucess-o se alicerçaram, em grande
parte, no valioso auxílio dos ele
mentos dessa Agência. Reiterando
os meus agradecimentos, valho-me
da oportunidade para protestar a

V. S. meus sentimentos de elevada
estima e consideração 'I.
...........................

Parabens I
Muitas felicidades pelo nascímen

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhor
presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do €REDITO
MUTUO PREDIAL.:

-

DATILOGRAFIA�
(orrespondenda
Comerciai

(onfere
Olploml'

METODO: •

Moderno e Etlclent8"

RUA CAAVALHO,65ALVARO DE

o Mau Estar do Figaao - enerva, depaupera.
-

A DIspepsia . _impede a aSlimilação dOI alimentol;.
faz emagrecllr

A Prísão de Ventre .atrophia o cerebro, �z perder a

memoria, enerva e embrutece ai

"

�I
f'

lual vitimai

Ag pílulas do Abbade Moss ,

formuladas exclusivamente pera
combater 8S molestias do figado,

. estomago e intestinos, fa,zem
desaparecer em pouco tempo, o

mau estar do fígado, a dispepsia
e a prisão de ventre.

PIIJUbA.S DO AB6ADE MOSS I
SENHORES ESTRANGEIROS

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

se, perfeitamênte, habilitada à' atendê-los em todos os seus di-.
reitos perante as leis do País•.
PERMAN:BNCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó�
RIO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA: DE

MOTORISTA
-0-

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

Curitiba.
-0-

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

assunto.
-0-

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

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

ARTIGOS PARA SORVETERIAS'

CASA DAS SORVETERIAS 11i,Rua Cantareira, 928 - S. Paulo

Peçam lista

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de transporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapec6 .s: Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vioe-Versa.
.

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5a• ferras às 6 horas d.
m�� •

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2a. fê'iras às 6 horas da manhã,
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA. .

Praça 15 de novembro, 24 - FloriaJilÚpolis - Fone i.'M�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida TODOS OS' DOll1608
ONIDUS PARA AS

COLONIAS '

80cial
Al\1VERSÁRIOS: TBN, GILBETO DA 8TLVA -ssd � a .l::l:>aquoJ � UI<l}:!::lAo.ldV

"Def'lue, nesta daí a, o natalícto do sal' um Domingo, alegre nas Colô-
Faz anos hoje o nosso estimado nosso estimado conter-râneo ten. nias de Santana, Sta. Tereza, São

.conterraneo, sr. Osni Ortiga, digno Gilberto da Silva, correto oficial Pedro de Alcantara ou Angelina,
'vereador á Carnara Municipal, viajando em confortáveis ônibus em

na gloriosa PaI ícla Militar do Es- viagem de recreio.
-ele ito pelo P. S. D., em cuja bM1- tado. TODOS OS DOMINGOS
cada, naquela Casa, tem exercido O distinto aniversarianl e,' q ue é Partida de Florianópolis
profícua e esctarecida atividade. um militar inteligente e capricho- horas

A -\' L Chegada a Florianópolisos numerosos cumprimen os -;0, com invesjável fé-de-od'icio e in 30 horas
.que 'receberé hoje, por motivo da comum esb írito de classe que (t Informações e vendas de passa
-data, acrescerítamos os nossos. si tuarn de modo lisonjeiro no con- gens na Agência Brasil á rua 7 de

PROF,ESSOrL LODftIVA'L ,CÂMARA ceita elos seus colegas, na daLa de Setembro, nesta Capital e na Cass

A data de hoje é a do an iversá- hoje, receberá, sem dú,lfoida, f'X-
Comercial, de Andre Maykot, nolTil Estreito. '. t

'

'Tio do nosso ilustre conlerraneo prcssivas homenagens de quantos Reserva desde ja a sua passagem.
.sr. professor Lourival Câmara, aI-I � ad.miram. e e�tima,ln·,. entre os ----P·ASTA DENTALto funcionário do Instituto Brasí; l bItquais nos SJ uamos JU' 1 osamen

e., ROBINSONleiro de Geografia e Estatística, D. MARINA GUH\1ARJ-lES nüCHA
-servindo na Capital da Republica. No Rio ele Janeiro, onde reside, "

Altâ d
T d dir i id Olávi o Bégis 'func da an eza:
en o irrg» o, com grande ca- vê passar, hoje, mais um aníver, I

,1 ."". . ,o ,

id d b i.lh D rt t ,.,.' . .

>
I d. Anésia Wagner Silva, es-

�pacl a e -e rI- o, o epa amento sarro natalício, a exma, SIa. d. Ma-, E li SOl lJ
"

Estadual de Estatistica o prof. rína Guimarães Rocha, vírtuosa i posa do sr. uc Ides I va, a aia-

Lourival Câmara se impôs /' nos espõsa do cap. Adernar Mesquita te;
meios estatistícos do país, que lhe Rocha, brilhante oficial elo Exér- a gentil srita. Cenita Maria

fazem justiça aos conheoimentos

I cito Nacional. ,
Sousa, filha do sr. Lihdolfo Sou-

-técnicos e ao talento. Dona de peregrinas virtudes asa, eledicado auxiliar da Imprensa

CÓNEGO MAlNDlREDO LEITE
'

,
Oficial do Estado;

, l' oC', ", destacada dama, que conta em n08-

Na capital paulista, onde é vi- sos meios sociais, inumeros pa-
- a graciosa senhorinha Eugê-

.gário da Igreja de N. S. do Carmo, vê rentes e largo circulo de amizades,
nia Fel'l:e�ra, filha elo. saudoso

Passar, hoj e. o "eu aniversár io na, t d t
..

h' d prof. Egídio Abaele Ferr-eir-a:
,

- nes a a a ausprcrosa a- e, cer.,

talício, o nosso eminente conter- lamente, receber os mais

a'fetuo_,
- a intere�sante sr íta. Eda

Ta'neo, Cônego Manf'redo Lei te.
.

t
. Lourdes Maia, filha do cel. Manoel

SOS, cumprimen os, aos quais nos
P N'

Consagrado orador sacro, o vir- associamos respeitosa e prazeíro;
assas Maia:

R V' I' d
tuoso sacerdote, que é figura de sarncnte,

- o menino uy iana, ap ica o

destaque nos meios católicos e in- t Fazem anos hoje:
aluno do curso Jurema Cavalazzi,

telectuais de São Paulo, desnu- Festeja, hoje, a passagem df' seu
fi lho do sr, Rui S. Viana, deligen-

lando de largo círculo de amig-os aniversano natalicio, : a distinla
te representante comercial, e' de

, suo espósa, exma. sra. d. Noemia
,e admiradores, há-ele, por certo, senhorinha Hosal ina Sbuza Lima,

l
. . Lopes Viana.

.nes el auspICIOSO evenlo, ter a gra., dedicada e competente funcioná;
ta oportunidade de ver pôsto em -ria da Caixa Econômica Federal.

Fazem anos amanhã: .. •.

-evidência, através as múltiplas de- A insigne aniversariante que é
- o distinto jovem Jayrnor Guí-

-monstrações de aprêço de que cer- elemento de destaque da nossa
maraes Co llaço, ln-ilhante dcadê-

Lamente será alvo, o elevado con- sociedade, receberá por certo, as
mico de Direifb da Faculdade de
Santa Catarina, fiLho do distinto

-ceíto ele que goza. homenagens de que é mer-ecedora,
, casal João Luiz e Maria Conceí-

Ao venerável e ilustre. natali- ás quais juntamos as nossas.

-ciunte o "-O Estad-o" f-ormula os - As exrnas. sras. d. Alexina
.melhores votos de felicidades. Lima Simas, digna esposa' do nOil-
AlNTóNIQ lVUENiDES DE SOUSA 8.0 estimado conterrâneo sr. Naza-

A efem;éride de hoje é parti- zen o Simas, destacaria comerciárín

cularmente grata aos amigos do e desportista;
nosso pr'ezad'o patrício sr. Antônio - d. Clara Ramos Luz- e Silva,
J\fendes de Sousa, competente pe- digna consorte do nosso eSllJl1ado
Tito-contador estabelecido no alto conterrài1eo sr. josé Maria FerreL

'comércio local, por propiciar-'lhes l'a da Silva, func. aposentado do

'ensêjo a que O festej-am condigna- M. da Viação, residente em Curi-

TI1ente, pela' pasag·em de seu ani- tiba; •

Alivia-se rapidam'!n.o:e'
friccionando o peito. à garganta fi

versádo, nela assinalado. - d. Maria Amália Cunha, espõ- as costas do nenê com o suave

Ao disUnto uniwrsariallte apruz- sa do sr. Ulisses Cunha, dedicado I Iftlt 8UBnos apresentar \'olos de felicidu- func. estadual; "m,; n
odes. - ·d. Jsolina Régis, esposa do sr.' �',,�!liR'-'�li!ItiiiJ!IZ_.Uilll_

VElREADOR OSN'I ORTIGA

ma. (!l!lig'Ua, está lingua aborigene, mas fa.lando-a, por
.que não se presta a uma fácil vernaculização, antes se

-desfigura com ela e nos induz a erros eonstantes de apre
ciação, quando tratamos de certas eÀ'i)ressões que nos

legaram os homens que a falavam - i,sso porrque nos

-deixamos naturalmente 'sugestio.nar pelas regras fixas"
fruto da nossa cultura cientifica, elas linguas civilizadas,
'ao pas�o que o aborig,ene, em sua lingua,gem oral, está
absolutamente adstrito ao cif'culo do empirismo, como

estág.io dI' um gráll cultural ainda bem pouco avançado.
Restringindo, por.ém, as nossas considerações ao to

'-:pônimo fla,;ai, yemos que a maneira de apreciar a prová
vel derivaçàõ do têrmo, obedece, regra geral, ás prescri
�ões da nossa composição gramatical ol>todoxa. Mas, dado
.aquele empirismo veri,ficado na formação das línguas
1Jár.hal'as, ,podem ter contribuido para a i'ormaçã.o do to':'
põnimo em aprêço" elementos outros que não aqueles a

.que recorremoS; por' uma esp,écie de conformação do idio
:ma tupi-guarani aos processos cienl.i.ficos em voga na es

trutura gramatical do português e de outras línguas civi
lizadas. Itajai pode ser, p. ex" um topõnimo de tipo in

ter,jeccional; pode ter sido formado graças a uma subitâ
nea exclamaçã·o, uni dêsses gritos da alma, lão comuns nos

:autóctones 'do Brasil, ca'pazes de se encantarem pelas cou-,
:tlas mais simples, de se deixarem arrebatar por incontidÜ's
entusiasmos diante de ta tos e circunstâncias que os im
:pre.ssionf'D1 agradavelmente, pOl1q'ue êles não 'perderam
como nós, ao atrito dos preconcei['os Íntelectuais de uma

<civilização coercitiva, a emotividade ingênua, a alegria in

fantil, que podemos ai.nda surpreender em nossos atuais
'Cabóclos, de remota drscendência amerigena e mesmo lu
.zitana, se pensarmos na'queles típos millhotos ou açoria-,
nos que vieram colonizar as terras do Brasil, de costumes
também simples e primitivos ...

O vocáhulo pode, porl.anl0, Ler sirlo inicialmente for
mado por elementos. linguisticos de pronunciação quase
analoga á aLuaI, como p. ex., 'tê - ja' - y, e que em virtu
.(1 .. rias formas necllliGlres á constru(:,ão de linguas tão

•.diferente da no,ssa, 'em vez de serem coiD@ideraelo,s cada
um de per si - do que resU'ltaria apenas ,uma frase
se.m senLido (exc.elen LE'-que�áglla), formariam no
sen cunjllnLo harmônico a ·expressão bem. signi-
ficativa: Que á!J�la excelente! Não vemos no idioma
u ltl>acivilizadn dos angló-saxões aquela forma tão torcida
do g-entivo, qlle se nos a figura um contra-senso gramatl
-cal, se apenas pensarmos' portuguesmen!.e, como por
exemplo: "man's book"? c que, depois de termos umas le
ves .tinturas de inglês, 'n')s soam t5.o agradavelmente?

' ..': f'm se objele, -no caso rio nosso topônimo, que o pri
meiro elemento é apenas empregado como sufixo, cons

t!tuinda partícula que, no dizer de Bottignoli, dá ao arl,je
tJ.y�, r") Cl!dvérbin, ao substantivo e ao própl'io verbo, o sig
nlflr�"q de super]aLivo, pois o mesmo aulor insere em sua

'gr.amálic,a o têrno Etel'ei com a signmcação de mui-de-

9
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A distinta classe Ifédiua,
v

Farmacêutica e Droguista
Neofarm Ltda. tem a grata satisfação

de comunicar aos snrs. médicos, farma

cêuticos e droguistas, que já se acha à

venda novamente em nosso país; o afa

mado produto "SAL DE CAIUSBAD"

'o único genuino e natural obtido por

evaporação da fonte SPRUDEL na

Checoslováquia e cuja distribuição é

de sua inteira exclusividade.

, Não confundir com outros produtos
artificiais de igual nome

i:": 'I

o legítimo e genuino "SAL DE CARlSBAD"
de SPRUDEl" somente NEOFARM lTDA. está

autorizada a fornecer

PEDIDOS À
.,,[

NEOF4R�1 LTDA.
SÃO PAULO: RUA JÚLIO CONCEiÇÃO, 737

RIO DE JANEIRO: RUA CONCEiÇÃO. 22

Representante
.,

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA

Importante Organização Indus
trial de Tecid-os, Trajes sob me

dida e Confecções, do Rio Grande
do Sul, procura, para esta praça e

a.djacentes, representante' ativo
de comprovada idoneidade e 'qU� Escritório:

ofereça gaFantia, Interessado quei- n.O 18 -

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

1'2. dirigir-se ao Sr. Souza, .Caixa I
n. :139', deste Jornal. 11· b- FORD_. --,--.----.--- - uamlD ao " .

QUEM PERDEU? us:;:.de-ce um de 6 cilindros,

Ver a tratar na C1il' de Cigarros
.souza Cruz - Rua João Pinto, 16.

ção Guimarães Cal laço ;
- a gentil srta. Terezinha da

Luz Cor-deir-o, dedicada. funcioná

ria estadual, filha da exma. viúva

d. Corina da Luz Cordeiro.
•

, . .. .... . .... �.. .. ....

o

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Rua João Pinto
Florianó.poJ�s

Caixa com remedia. ,

Crocurar nesta redação

Nos :dom.inios da·...
masiado, figurando a part,i'cula êté (=a itê) como prefixo,
o que nos leva a admitir a possibilidade de se prestar, da
,do aq.uele naturaI ·empirismo da língua tupi..,guarani, á
fo-rmação- de frases em que venha 'precedendo outros fo

nemas, como no caso do topõnimo em questão.
Literalmente traduzido, como já vimos, êsse vocábulo

apenas diria,' conl!'orme a significação dos tres alementos
de que se compõe :excelente-que·água. Mas, se nos libertar
mos das idiossincrasias resultantes da construção da nossa

belissima lingua, e8�encialmente analítica, talvez por ser

"a última fIar do Lácio", a resultadns;bem di.v-ersos po.de-
remos chegar. .

O indigerla foge a qualquer espécie de coãção. A sua

linguagem tem a irregularidade das formas n�tllra�s: não

se encontra a linha reLa na natur,eza. O tt'ovao .rIbomba

sempre diferentemente. As nuvens nunca se agrupam em

formações siméLricas ou an�eriol'mente esboçadas. Ele fala,
diz a mesma causa de modns diferentes e faz-se entender,
por mil circunslâncias complementares que. lhe auxiliam o

falar, o exprimir-se. É por is'so que se pode aprender o

guarani em poucos dias, ouvindo-o ,falar, falando-o; mas

nunca lI'e chega a aprendê-lo com o simples concurso das

gramáticas, apesar-ele ser uma lingua barbara e prImitiva.
No que conc'erne á transposiçã-o dos elementos foné

ticos, temos abundantes exemplos que a comprovam. O vo

cábulo Yreje - assinalemos - que corre'sponde á prepo
sição sem (pág. 91 da Gramática de Bottignoli), assume a

forma j'eje - y com os pronomes pessoais .

Não é bem um argumento- em favor da nos&a Lése?
,São simples raflexões, é certo; queremos crer, contu

do, que não sejam méramente cerebrinas. Mas - honesta
mente 'aJi'irmamos- - são r,eflexões pessoais.

Ilá - ja - VI!, .. Que ág'ua excelente! Que 'Ma
água! . ,. Ilajai!

Com um po-uco mais de subordinação aos preceit.os
clássicos da sintaxe portuguesa, aceitamos para BCl!bitonga,
as formas tupi-g'uaranis Ibi - poranga, com o assentimento
tácito dos amáveis leitores do nosso poema dêss'e nome e

expressa aprovação do antigo embaixador do Paraguai
o Sr. Dr. Justo Paslor Bénites, com quem tivemos a hon
ra de llalestrar no ,escritório do nosso ilustre conterrâ
neo, embaixador Dr. Edmundo da Luz Pinto,

"Terra bonÍ!ta"! - exclamou aquele diplomata pa
raguaio, ao nos ouvir a expressão, nada objetando quan
to á lrans,formação, por a,brandamento de sons das
duas palavras citadas, no topônimo BatiLon.ga.

'

,Bem o afirma o Sr. Plinio Airosa (rNro. 4.1, de 12
ele Março do correnLc ano, da Revista da Academia Pau
lista de Letras, págs. 10 a H), tratando do topônimo
Botucatü: "As normas gerais da vernaculiz·ação das expres-

sões tupis, eon-qu.anto conhecidas há nmi:to tem.p'o,.,_ nem

se.mpre facilitam aos etimologi'stas a restauração de 'Íllú
meros disignativos amer.i:ndios correntes hoje em nossa

língU'a".
A propósilo da palavra Yby, com (') sentido de terra,

chão, solo, etc., alinha o autor as seguintes adulterações
na passagem para o português:

ibí - ubú, - bú- bo vu voo

.Pol'que lhe nã-o 'Podemos acrescentar ba.? E qual1to
li modificação do som cnnsonantal b em v, mui frequ'en
te, aliás, entre portu,gueses, lembro-me de que os velhos
cabôclos da minha terra, frequentemente pronunciavam,
em lugar de babitonga ou b-apiton.ga, "vapitonga".

ISe YbV, cuja grmfia com i.psilon é adrede usada para
s i-gniii:car que a vogal, nesse caso, tem um som dife

. :-ente do i português, aproximando-se mais do u fan·
cês; se YbV modificou-se de tantos modos e tão pro,fun.
damente, il�� passar' para o portu.guês, com tr.'lis f-orte
razão o qualificativo poranga haveria de sofrer grandes
alt.erações fônicas - tudo, devido ao modo de pronun·
ciat' dos aborí�enes, mui di.fícil de ser r.eprod:u
zido pelos a.bo,rigen.es portugueses.

Vlante dêsses argumentos e dessas razões. tranquI,
'o com a minha consciência, pOIlque hQnestamente !'ir·
:nado em múltiplos e autorizados pr'ecedent,es, continuo
a pen5ur que o nosso belo topónimo se deriva de ibipó.
r(1'Y/;{J1l - a,quela terra bonita de: qne tanto nos ufanamos.
Garlos Pereira, eu e muitos outros francisquenses que,
por muito- a a.mwrmns, bem poderiamos. dizer como Guai
raçá -- o ,célebre indio paranaenl3e: "Esta terra tem do-
no" -- embora ·sejam outros os s,eus donos. . .'

'

.cumpre-me a,pelar p!lra os ,entendidos no assunto,
como Carlos Pereira, o Dr. Baehmann, o Desembargado'!"
HenriUl1c Fonte,s, filólogo dos mais autorizados do Bra
Eil, para que me auxiliem. mediante indagações de natu
l'€7.a elimolÓogica ou his.Lóri(}a, -a definitivamente firmar a,

procedência das minhas deouções em terreno t.ão di'ficil,
c,omo êsse da orig,em do,s Lopônimos brasilíndios, para
que nenhuma dúvida mais' subsista por .ocasião de inscre
vermos o nome de IBLPORAiNGA no sóco do monumento
que haveremos de eri.gir, um dia, em nossa terra, ao ilus
tre Hernando 'fr'ejo y Sanabria e no qual, entre ou t!'os
símbolos da nossa heráldica ancestral, deverá figurar,
com honra ·e brilho, em lugar de destCl!que, Q nosso tam
bém ilust.re Içá�Mirim, ou, cnmo lhe chamavam 03 í'ran
cesses, Essomeric, legendário nome dos fastos da nos'sa

beróica e mui leal cidade do Rio de São Francisco Xa
vier do ,Sul, que, por sinal, sÓ mesmo pode ser de Assis, con
forme o deixou bem demonStrado o nosso bom amigo e

pacienle pesquizador do passado, Ga;rlos da Costa Pe
reira.

TIio de .Jan.eiro, 30 de Abril de 1948.

ARNALDO '8. THIAGO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ffnaneíamento de veículos I

Estando a Delegacia Regional do IAPETC no Estado de I
Santa Catarina (Edifício do IPASE, 3 andar) autorizada a efe-I
tuar o financiamento de vinte e três (23) caminhões de marr-a

MACK (dê 5, 6, 7 e 8 tons.) exclusivamente a motoristas pro
fissionais ou emprêsas de transpcrtes, mediante pagamento em

vinte e quatro (24) prestações mensais, ficam os interessados.
convidados a se dirigirem ao endêreço acima, até o dia vinte
e um (21) do corrente mês, para obterem os necesçáríoê' escla
'l'ecimentos a respeito do assunto.

,

Florianópolis, 13-5-48.
Lauriano Gomes de Almeida - Delegado Regional.:

perca
-

tempo!
* * * .

Telefone para a Impressora Gre iaú Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serviço Esrnered ) . En trega
imediata. Preços sem cencorrencie

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos SeRS p8rÍ'lldores pe títulos j4 íntegralísados ou sorteado.

de acôrdo com o decreto lei D. 7.930 que tem a disposição dos mesmo'

CASAS, para pronta entrega. - Papa maiores esclarecimentos diriSir-se
80 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmídt, (Edifício (�élia Neto).

Não
f

AVISO
Aos Jfossuidores de Caminhões

IIINTERNATIONAL II

RECEBEMOS!

JOGOS COMPLETOS DE RODAS
DE DISCOS ORIGINAIS PARA
SUBSTITUiÇÃO DAS RODAS DE RAIOS EM

CAMINHÕES D30 • K5 - KB 5 . Ks 5
.

\

VIRABREQUINS GENUINOS
D 30 . K 5 • KB 5 . Ks 5

CAIXAS DE CÂMBIO COMPLETAS
GENUINAS. KD7 - K7 - K 6 - (5 VELOC.

DIRETA EM 5.A), MODELO F 51 C.
PREÇOS DA TABELA OFICIAL EM VIGOR

,

lOCaL lIa
INTERCÂMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL

RUA MILLER, 300 .: TEL.9-4163 - S. PAULO

,(

Revogada a

circular
RIO, 13 (A. N.) - o Ministro da

Fazenda, sr. Corrêia e Castro, em
· circular dirigida às alfândegas, e
:
delegacias alfandegárias, declarou

� que fica revogada a circular mi-
• nislerial n. 102, de 3 de outubro de
19/16, devendo, em consequência.
ser exigido o pagamento do impôs
to adicional de 10%.

x x x

Bli.022

o "" elhor presente poro .seu fi·
Ih.". é urna caderneb do CRE'DI
TO MUTUO PREDIAL,

· t;1'�- fi 11__
·

tU/IIMthJ· eep
Com o motor UJeep"- o novo caminhão"Jeep" Q�spõe d� força e vigor do
tunoS'O motor "Jeep" - para maior durabilidade e economia de. operação,

Iráção em 2 ou 4 rodas - Conta com a tração em 2 rodas para mais
rendimento nas estradas - e com a poderosa tração em 4 rodas para
rebocar cargas pesadas, operar fora da estrada, atravessar lamacei

ros. areia, geada e subir ladeiras íngremes.

3/4 a 1 Ton. de Carga Otil- o novo caminhão "Jeep" foi cons
truido para cargas médias, dispondo de carrosserías de todos os

estilos conhecidos.
\
Seu peso bruto varia de 2.lO0 a 2.400 kgs,

1(:'

.-

DISTRIBUIDORES PIRI O RIO GRUDE DO SUL E SlUI CITARINA

FIGUE.RIS
RUA 7 .DE

PORTO ALEGRE

& HOMS, LIDa.
SETEMBRO, 1094

filO GRaNDE DO -SUL

Representantes da:

formatura militar
RIO, 14 (A. N.) - Realizou-se

esta manhã; na Vila Militar, a for'_
matura de tóda à tropa da primei
ra Divisão de Infantaria, acrescida
de tódos os elementos do Grupo de

Reconhecimento, 'da Divisão Meca
nizada de Campanha e da pr irneira
Companhia de Polícia do Exérci
to. Formaram cêrca de �Lnte e

cinco mil homens, sob o comando
do General Odilio Denis, apresen
tando toclo -o material de guerra
de que dispõe a referida divisão.
O ato foi presenciado pelo Presi
dente Eurico Gaspar Dutra e ain
da por outras altas autoridades
militares e civís. O Presidente da
República chegou ao local às oito
horas e passou revista à tropa, dÍ
rigíndo-se depois para o Quartel
General da primeira Divisão de
Infantaria, de cujas sacadas assis
tiu ao desfile .

..... .

u. B. R. Operária
CONVITE

De ordem da Diretoria, levo ao

conhecimento dos Senhores Asso
ciados da U. B. R. O. que será rea

lizada, no próximo dia 20, ás 19,30
· 'horas, na sua séde social, á Rua
; Pedro Soares, n. 15, uma Assem
; bléía Geral Extraordináría, afim-
de tratar-se do seguinte:

a) - julgamento da renuncia
do 1° 'I'esoureiro;
b) � Procedimenjo da �i�ã()

para, em virtude de renuncia, pre
encher a vaga do cargo supra-cíta

, -do."
Bala das Sessões, em 12 de maio

.de 1948.
Emilio da Silva Junior, 1° Secre
:tário .

.'

� '(_

:,-
';

""....

��. L
-. t
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A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Ecoriomico Financeiro

Publicidede mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA pOST \L, 775 CURITIBA

-

8
_ _ . __

....-�"..' ,,"-

Manifestaoão dos
�1rabalbadores 110s
�ampos

Rio, 13 (.A. N.) - Um despacho
."pl'ocedenLe de Andelândia, infor�
ma que os lavradores daquela re

-giãn propõem-se levar a efeito vá

rias manifestações ao General Eu

'rico Dutra, numa patriótic-a de

monstração. de solidariedadç e de

:gratidão à sua atividade, na pre

,servação do regime democráti

co no Brasil. É pensamento desses

eColonizadores fazer com que o mo

-vímento se alastre p�r Lodo o país,
devendo cada município enviar. à

.eapital da República, um repre

sentante, onde, os trabalhadores do

-campo, incorporados, visitarão o

Chefe da Nação, manifesLando-lb€

-o seu apóio.
Para a concretização dêsse oh

jetívo, já foi conseguido o bene

plácito de várias autoridades, entre
,ela� o do ministro Daniel de CUl'

valho, que saudará o Presidente da

'República, expressando a admira

ção dos brasileiros pela maneira
.como vêm dirigindo a nossa Pátria.

Assegure desde já um

.NATAL FARTO E FELIZ
:sem sacrificio financeiro. adquiria
<do, em suaves mensalidades uma

'CESTA DE; NATAL

�-:;z:�
Agente nesta Cídade :

B. SOUZA
-

Caixa Postal, 326
...... o o o. o o ••• o o. o o •• 00 ••••• • .< ••.•

EIPosi�ã9 agro-pe-
.

�Dári a e industrial
RIO 13 (A. N.) - Despachas

'procedentes de Belo Horizonte no:'

-tíciam que está despertando grau-

-de ínterêsse em tóda o Estado mi-

-neiro, a próxlma. exposição agro-
. -pecuáría e industrial de Juiz de

Fóra, que deverá ser �naugurada a

:30 do corrente mês. O retertdo eer

-tame, que deverá realizar-se na

quela cidade, será promovido pelo
Centro Comercial de Juiz de Fóra,
com a colaboração do govêrno do

.Estado e dos municípios, bem co

uno da quasi a totalidade 'dos agri
.eultores, oriadores, industriais, da

i região. Coincidindo esta realização
.com os festejos comemorativos da

':passagem do aniversário da cida

"de, possivelmente o Presidente da

República visitará aquela cidade,
'comparecendo ao áto da ínaugu

.ração da exposição.
..........................

O Crédito Mutuo Predial, oferece
:.os seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 6,00
..-mensais.

5... """ '... .: \.;

�----�------------�--"S;;.

�
-;
_.

, (

j

cruzeIros � \

\

'.'.

{�
..

;,

... ""?"t ......."
,

�}'I.'�\

I �,'{i·
�,

j)�:i�:
C) imp�eV>is-to - atropelamentos, incêndios,
adtientes, desastres em terra, no ar e no mar, rou

bos, infidelidade, - sur.preendeu inúmeras vidas,
lares' e organizações, em- 1941. Mas contra seus

efeitos havia alguns milhares. de pessoas que es

tavam devidamente protegidas por apólices de
seguro da SATMA. E subiram, em 1947, a

Cr$ 48.110.235,10 as indemnizações pagas por esta

Companhia, quase nove milhões mais do que nu

ano anterior, numa média superior a 130.000 cru

zeiros diários. Seja previdente também. Proteja-se
contra o Inesperado, com uma apólice de seguro
da SATMA Os dados abaixo mostram bem a

confiança que lhe deve merecer esta Companhia.
Foram extraídos do Balanço relativo ao exercício
de 1947.

Cr$ Percentagem
23,72
8,29

26,83
8,42
16,93
15,81

100,00

DOS VALORES·

32.482.518,30
11;353.2'60,00

Imóveis .... ; ...............• 0<........... 36.718.376,90
Dinheiro. em Caixa e Bancos.. . . . . . . . . . • . . 11.548.450,40
Prémios, Juros e Aluguéis a Receber...... 23.156.198,20
Outros Valores........................... 21.639.185,20

..,...,.- ---'--

136.897.989,00
I

--_,.....------ SINISTROS PAGOS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

Renda. �
'

, .

í
,

14.671.082,40
12.556.947,70
13.845.245,30
14.313.022,20
17.�44.122,70

1943 ...••..•.••••.•• , ••. � •.••••

1944 .•.....•.••.•.••••..•••••••
1945 ... _ ....•...••.•••.•••••••.

1946 .•.•-

.••••.•.••.••••• , ••••••

1947
_••••••

1938 ., '. 20.495.292,20
30.010.180,70
32.238.098,70
39.490.431,20
48.110.235,10

1939. ' "-I� .

1-940
"

..

1941 ' ..

1942 '

..

I
.\

Total pago pela SATMA de sinistrps ocorridos desd.e sua fundação Cr$ 331.301.957,10

SUL !lIÉRICA TERRESTRES, MARÍTIMOS E ACIDENTES
A MAIOR COMPANHIA DE SEGUROS EM SEU GÉNERO DA AMl!:RICA _LATINA

Rio de Janeiro
.

,

re ,t�:Os�n;;1uf��t:r�o a�ci;IIlSs-O·CI·aÇa-O «Irma-O ·J08.01·m»·1umgo analfabeto, levando-o a um ,'I
.urso de alrabettzacão no Grupo S - -

d A blé
.

G IEscolar São José, na Escola Indus- essao e ssem ela era
,

',rial de Flori�6poli8 ou DA Cate- De ordem da Diretoria convido aos Srs. Associados paraIrai MetrupolItana. -

d A bléí GIl' d··
-

.

a sessao a ssem la era a rea Izar-se no la 18 do cor-

rente, às 17 horas, na séde social,' à Avenida Mauro Ra-mos
(Edifício do Asilo de' Mendicidade), para o fim de tratar-se
da mudança do nome da "Maternidade de Florianópolis", da.
alienação de um bem imóvel e de outros assuntos que forem
sugeridos. ,

A Assembléia funcionará com qualquer número de sócios
presentes" de ácôrdo com o art. 41 dos uossos Estatutos.

I
Café Qtto traduz qualidade I

Secretaria em Florianópolis, 13 de maio de 1948. Peça-o ao seu fornecedor.

Âfi�;tigd; ;;i;et��PitalilaçãOS/A'f":'���H�"""1
I PERDA DE TÍTULO '

, 'Peça pelo telefone 719
,

Extraviou-se um título da ALIANÇA DA 'RAiA CAPITA-

l:"'IZAÇÃO SIA, do valôr de Cr$ 12.000,00, de nr. de ORDEM Pronta entrega
92.474, nr. de SORTEIO 09079, emitido pela Agência Emisso- Qualidade superior
ra do RIO DE JANEIRO, em Outubro de 1942, pertencente ao

sr. Antônio Júlio da Silva, residente nesta cidade, com os pa
gamentos efetuados até Março, de 1948, o qual declara nulo
e vai requerer a respectiva segunda. via.

Itajaí, abril de 1948.

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGAOO
Crime e oí".1

Colllltituição de
-

Soc1edad..
NATURALIZAÇÕES
Títulótt Deola1'Ot6riOtt

EIorit. - Praça 15 de No•• 23.
l0. cmdal'.

Ruld. - Rua Tiradent.. '7. IFONE •• 1468

- \

'CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

Dt. LJiltclolfo tl.;'PeteiJlti.
ADVOGADO' CONTABILISTA

dVEL E COMERCIAL

, FLORIANOPOLls-s.e:

S�RRARIA UNIÃO

Movida, a eletricidade
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Figueirense
Boje, DO camp� da F. C. D., o ancioso encontro entre o: vice-�ampeão do Estado e o alvi-o'egrD

Ince, e Sul América na prehmínor
Tôda a cidade está preparada pa- Desnecessário se torna fazer dois empates acusados diante do t Capela Nicolau, Augusto, Celso, e-

ra assistir o cotejo empolgante da prognóstico. O quadro blumenau- Paula Ramos. A" grande sensação Lauro,
'tarde' de hoje que reunirá dois cnse, contemplado o ano passado ela equipe visitante é Têtuirinha, Aldo Fernandes deverá dir igi r o

grandes esquadrões, aptos a forne- com o vice-campeonato 'estadual, r c· craque mais famoso do Estado encontro.
cer um espetáculo sensacional e p'l'igoso até mesmo nos domínios elo que além ele ter defendido com des- Preliminarmente cotejarão os

de grande movimentação. adversário como bem revelaram os taque o onze do Botaf'ogo, integrou "Learns" cio Sul América e Inca, pe
o selecionado carioca. Todos os de- leja semi-final da Olimpiada Ope
Iensorcs do Palmeiras são conhe- rária que apontará o adversário do

cidos do fpú\J1iC(l- como Oscar, Imprensa Oficial para o pré ito de

Schramm, Juca, antôninho, Al1- cisivo do ref'er ido certame, prnrnn
gusto, Sadinha, Meireles e outros. vida pr-la Delegacia Regional do

O quadro alvi-negro local, se- Ministérío do Trabalho,

gundo nos revelou o desportista Horários : - Preliminar - 1,30'
Dirceu' Gomes, diretor do Departa- horas. J6go principal, 15,30 horas.
monto de futebol profiss ionaal do Não deixem de assistir o gran

Figueirense, formará com a se- d iosn espetáculo futebolístico des

guinte constituição: Mafra, Marco I ta larde no estádio da rua ,Bocain
e Morací; Mí nela, Jair' e Gastão. va!

"versus " Palmeiras
Viajando em automóveis espe

ciais, deverá chegar a esta Capital,
hoje às 9 horas, a delegação do

Palmeiras, de 'Blumenau, que logo
mais enfrentará o oredenciado pe
lotão do Figueirense.

6 •

Direção de eEDRO PAULO MACHADO

Posse do novo presi,den1e da F�C.D.
Perante os presidentes, direto- o qual fora eleito quarta-feira úl- tada, o sr. comandante Alvaro Ca

r:s e associados

dO,
S c�ubes da C�- tirna, o

�e�qUisto, e�por�ista pro-j
bo teve a gentileza de nGS e�viar

pital e do Estado, .sera empossado f'essor F'lávio Ferrari. um atencioso telegrama, convidan

hoje, ,ás 10 horas, no honroso car- Para a solenidade, que se realí- do-nos a comparecer ao ato, o que

go de presidente da F. C" D. para zará na séde da entidade acima ci- faremos prazeirosamente.
"

DESENVOLVE-SE O FUTEBOL PROGRAMA DA F. C. D. PARA Í) FLÁVIO FEHRARI SEHÁ HOME- ODEON _ Hoje às 2 _ 414 _ C,:jQ BITZ - Hoje às 10 horas da manhã
MENOH EM FLQl1IA,NÓPQLIS M�S DE JU:NHO "NAGEÃDO EM BLUMENAU e 8% horas Matinada Colegial
Quinta-feira Últi�1�, com a pre- Conforme o seu calendário es- I '

.
.'

,
IMPERIAL _ ás 7,3-0 horas NA TÉLA: - Jornal Nacional -

s€nça de diversas �ssociações VaJ'- por-tive, a Federação Atlética Ça- I Segundo a,purou a nossa. repolt�- _ Sessões Elegantes _ Comédia - Shorts � Desenhos _

zeanas da Capital, na séde do. Gua- tarinense realizará em junho pró> -gern, -dentro em breves dias a LI-
,_ O maior -romance de amôr de etc. •

raní, à Praça 15 de Novemb�o, !'Oi,Xim� as seguintes competiçõe�: . g: Blumenauense de DCSP,O:t,os _

e
todss os tempos ; . .

NO PALCO: - Desfile de doze

fundada a Liga das Associações Dia 2 - Campeonatos Regionais ü� c�u,bes. sob sua tutela pr e. barão 'A ESPERANÇA NÃO MORRE alunos dos nossos colégios que e5-'

Varzeanas que controlará o movi- de Volei e-Basquete. significativa homenagem ao pr-o-
com: tão concorrendo o concurso da

menta do� clubes menores,

f'àCUl-,·
Dias 12 e 13 - Competição Livre fessol� �l.ávio Ferrari, eleito 1 °

SILVIA SIDNEY ROBEIU "MELHOR VOZ COLEGIAL"

tando-lhes a participação em cer- ele Atletismo. "mandatarlO. da F. C. D.
'{GUNG e apresentando uma nova Preços: Cr$ 3,00 e 2,00.

tames a serem por ela promovidos. Dia 24 - Corrida da Fogueira. 'x x x
.lupla romântica: RITZ - Hoje às 2 - 4,15 � 6,30 e

movidos. I x x x I
O CLUBE DOZE JOGARÁ EM

ANN RrCHA}{DS e DICK DOUGLAS, 8,30 horas

Depois de amanhã, será realiza-l EM FLORIANóP()LIS DESTACADO r LAGUNA
-- Que estranha fôrça arr-ancava Columbia Pictures apresenta:

da uma reunião no mesmo, loca:, I "PLAY�� �O ,CAXIAS,. , , S�gllndo fomos
. i�formad(Js: ,0 aquêle 'homem ,dos lábios da sua CORNEL WILDE

para tratar da escolha dos seus di- Em goso de. f:'�las )11l1tO aos 'Seus, I'. quinteto" ,cestebohstIco do Clube ,'spôsa... para [ogá-Io nos braços em

rigentes. encontra-se ha d,Ias e.m n?ssa capi- Doze brevemente realizará uma ex- de outra, mulher? "O FILHO DE ROBIN HOOD;'
x 'x x talo excelente dianteiro Celso, per- ! cursão à Laguna, onde enfrentará GHANDE! - INESQUECíVEL' com:

OS INGLESES NUNCA JOGARAM tencente ao quadro titular do Ca- 'o quadro do Clube Blondin, daque- _ CHEIO DE TERNURA! Anita Louise - Jill Esmond C:

Á NOITE 'xias, de Joinville, Celso defenderá la cidade. No Programa: Edgar Buchanan.

RIO, 15 (V. A.) _ O técnico Dod- hoje a jaqueta do Figueirense no

I"
x x x 1) - Notícias (la Semana - Nac, Filmado em glorioso tecnicolor.

gín, do Southampton, fez LIma r-e- encontro com o Palmeiras. INAUGURAÇÃO DOS REFLETt1- Imp. Fihues.
'

No Programa:

velação sensacional: seus pupilos
x .X x

- RES DO BOTAFOGO 2) '- Fox Airplan News 30 x 34 Complemento Nacional.
,

O' HOMENAGEM AO COMANDANTE Hio, 15 (V. A.) - Está assentada - Atualidades. Metro Jornal.
jamais jogaram à noite. s Jogos

ÁLVARO CABO
do campeonato inglês são realiza- a data para a inauguração dos re- Preços: Preços.i-c- ás 2 e 4,15 - Cr$ 6,00

dos aos sábados à tarde, na Ingla- Conforme está sendo divulgado, f1etores do estádio, do Botafogo. Es- Cr>'; (j,oo - Estudante - 3,00 e 3,00 - às 6,30 - Cr$ 6,00 único
, amigos e admiradores do coman- te acontecimento terá lugar dia 21 às 6,30 - Cr$ 6,00 (único). .- às 8,30 - Cr$ 6,00 e 3,60.

terra bem como na Europa, difícil-
dante Alvaro Pereira do Cabo, do corrente, quando o Botaf'ogo d�- "LIVRE".,- Creanças maiores de CENSURA: - 10 anos.

mente são efetuados encontros no-
S h

-, jn-estarão uma homenagem ao ilus- rá combate ao Southarnpton, da Ilí' 5 anos poderão entrar acompanha" ,.',.... . ,. _ ..•

turnos. O Sout ampton nao se

1. d I tre 'oficial da nossa' 'Marinha de glaterra.
'

nhas.
' . .. .

ROXY - Hoje às 2 horas
opõe, porém, à rea Ização e pe e-

Guerra e' ex"presidente da F. C. x x x Suspensas tôdas as entradas de 1° - Os anjos da cara suja - em:
jas noturnas, mas para o encontro •

D,; oferecendo-lhe um almoço no SOUTHAMPTON X FLUlVIlNENSE favôr. "AS DOCAS DE NEW YORK"
com o Botafogo do dia 20, quinta-

restaurante do, Clube 12 de Agôsto, No camIlO do Botafogo, no Rio de Estudantes seni caderneta não
-feira à noite, precisa adaptar seus

dia 19·próximo, ás 19 horas, por Janeiro, exlreará hoje o quadro in- gozarào do abatimento.
craques à luz dos' refletres.Em. \

.

hmotI,'vo de .sua, transferência par.a '\'
glês do South,am_pton..0 Flu"minen- IMPERIAL - Hoje as 2 oras

São Paulo, todos os jogos da equi- I,

o HlO de JaneIro, para onde segUl- $,e, super-campeao c�",oca de 1940, - Matinée do Baru ho -
-

pe britânica serão realizados à
rá no pl'6:xi'lÍlO' dia 21. ·será adversário dos brit.ânicos. (30 PARTES)

noite, n6 dia 23, terça-feira, con- PROGRAMA:
tra o São Paulo, dia 29, sábado,
contra o Corintians, dia 2 de junho,
quarta-feira, contra a Portuguesa
de Desportos.

O chefe da delegação do Sou

thampton, sr. Hex Stranger; soli
citou ao sr. Carlos Martins da Ro

cha, pr.esidente do Botafogb, que
fôsse providenciado nos teeinos e

encontros de sua equipe para que
o gramado f6sse umedecido.

'É que os craques inglese' estão

.habituados com os gramados mo

lhados.

A DireLor1a do G. P. C. avisa aas Srs. su'bscrilol'cs das quotas de
ns. 6, 51, 69, 7.5,.80, 90, 109, 114, 11,5, 125, 127; 130; .135; 148; 149;
153; 157; 162, 166 e 177 que procurem integralisa:r as mesmas ãentro
do prazo de 15 dias, a contar desta data, Não sendo sa.tisd'eito o paga
mento dentro do rc:ferido prazo perd,erá o adquirente todos os direi
tos de ac6r·do com o art. 24 dos 'Estatutos, inclusive a perda da impor
tallcia anteriormente paga que revertem ao patrimônio do Clube...

Flori,�nópolis, 10 de Maio de 1948. .

1) - A Marcha ela V'ida nO 30 - Pre.ços: - Cr$ 4,00 e 3,0'0.
Nac. Imp, Filmes.

'

CENSURA: - 10 anos.

2) - A Voz do Mundo - Jor!lal. , _-

3) - A Cabra, Faminta - Dese- npXY - Hoje às 7,30 horas
nho Colorido. Cornel Wilde e Anita LOllise -

4) - O Estaleiro Mágico - Vc- env.

senha Popeye. "O FILHO DE ROBIN HOOD"
-5-

OLGA SAN JUAN e BANDO DA

em

2° - PaI, O'Moore e Anita Louise

BULDOG DHuMON, DETETIVE
3° - Inicio do espetacular seria

dO':
.. "A SOMBRA DO TERROR"

LUNA no lindissimo filme sintético
em TECHNICOLOR: J'rICO-TiCO NO FUBÁ

(Em tecnicolor)

O Southampton realizará

Coqueilos'
A V I S O

PrÇJia Clube

MODELO DE VULCANIZAÇÃO
MODERNO

No Programa:
Complemento Nacional.
Metro Jornal.

4 DIRETORIA (Bombalera)
-6-

TOURADA MALUCA

Preço: Cr$ 4,80 único .

'CENSDRA: - 14 anos.

Profissional

rrF1DJI� PEUMJlTlEMO E
PLACAS SIFILITICAS

tUxir de Nogue ira
M l'li"oçn" auxiliar n-> t,rotamento

'1. ��. �l.f�:!� .

t ARNOLDO SUAREZ CUNEO
I Clinica Odontolo2ia

I
NOTUR:'-lA

Tira- Das 18 ás 22 horas, com bOI"
marcada, a cargo de abalizadO' pT'{\-,
fissional

.

Competente Rua Arcipreste PaIva 17

Dp�apareceu
BHUXELAS (Dgente- 14, (D. P.)I Vulcanizadora Leonelli

no li
'

ATELIER
Brasil, os seguintes jogos:

No dia 16, contra o Fluminense; MAOU,INARIO
no dia 21, contra o Botafogo; no

dia 25, no Pacaembú6 contra o S,
Paulo; no dia 29, contra o Corin�
,íians Páulista; no dia 2 junho. con
tra a Portuguesa PaLllista; no dia
.6. contra o C. H, Flamengo; e, no

dia 13, contra o selecionado mine>
TO em Juiz de Fora.

rr.--••- ........-. _-....-.-.---.-----••
- ••_-......-. • ""

xxx

Perfeição e garantia em: Pneus. Camares,
Galo.;has, Cintas de Senhoras etc ...

MontagenS ,de PNEUS em 5 minutos

Sapatos,

Você rirá 100 minutos consecuti
vos ...

RIR1... RIR!... RIR!.._.
-7-

Continuação do seriado:.

O GRANDE GUERREIRO
com:

George BRENT - Frankie DAH

RO e RIN-TIN-TIN.

.....! A Salem Aileres anuncia que um

de seus aviõés, com vinte. e cincOc

paSSageiros e séte' tl'ipulanLes a

bordo, desapareceu quando voava

fôbre o Congo Belga, com destino
a esta capital.

OS JOGOS DO SOUTHAMPTON
NO BRASIL

6° e 7° Episódios.
-8-

Rua FraDcisco Tolentino 12 - B - FLORIANOPOLIS

Richard BALEY - em:

O SEGREDO DA ILHA

MISTERIOSA
xxx

PINTO É AVAlANO
Embora tenha feito algumas p::J.r ..

tidas no Figueirense e Bocaiuva u

centro-atacante Pinto pertence' 'ao
Avaí, que o contratou há já algum
1empo.

L'eon.el B. da Silva, eom pel'- Vende se- com rádio, faroletes
feito conhecimento da profissãü, para neblina, ventilador, esto
oferece os seus serviços.

,
. famanto de couro, cor preta. 4

Qualquer. il"for?lsçõh ("o m o I portas, tudo em perfeito esta
sr. LUClO Domzngos de

carva-j do. Prêço rasoável.
lho.'

,
Tratar: HOTEL LA POR rA

TELEFONE 751, Apartarrento 210.
.

!

13° e 14° Episódios.
Preço: - CrS 3,00 (único).

TINTURARIA T
Só a "CRUZEIRO"

{lentes. 44

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAOO Oomlnlo 16 ele MalQ ele ..'41

�'---------_.----------'__

.,

Trate' . das vias
respiratorias

A. BJ'onquite. (A.maHca.,
CronicolI ou Aguda.) • a•

•uos manHa.toçõe. (Tos.e...
Rouquidão, Catarro.. "tc.,.l.
o.sim como e� GRITE;, .ão
mole. tia. que atacam o apa
relho re.piratorio ., devem
••1' tratada. com um medi
camento energico que com

bata o mal, evitondo com

plicaçõell grave•. O SATOSIN
contendo element,o. anti..e
tico., pei'torai., tonico•• reco}
_ificente. e modUicadore. do

oTqoni.mo é o remedia
indicado.

Procure hoje o seu

Vidro de SATOSIN
nas bôas farrr.acias

e ,drogarias.

Pereceu.num
.desestre

GRENOBRE, 14 (UP) - Lady
Kenedy, filha, de -José Penedy, ex

-embaixador dos Estados Unidos
em Londres, figura entre as qua

tro pessoas que pereceram á noi

te passada quando um avião co

mercial britânico se espatifou
nas montanhas da França Meridio

nal. A polícia francesa descobriu

o seu passaporte ao encontrar o ca

dáver. A residência de Lady Har

tíngton, em Londres, e o hotel de'

seu pai, em Paris, confirmaram
que tiveram informações de que o

corpo fóra identificado. A ex-miss

Kenedy casou-se com o marquês
de' Hartington em maio de 1944,
quatro mêses antes da morte de

Har-tington no campo de batalha
na França, aos 26 anos de idade.

�::' VARlnS
, ovo E HEmORRÓIDRS )

•."
. emo·Vlrtus

Nota do Gabinete do
Ministro da Justiça
IUO, 14 (A. N.) � A propósito

da prisão de Guy Nicolau de Al

meida Cardoso, funcionário, do Mi

nistério da Justiça, detido por suas

atividades comunistas, o Gabinete

do Ministro da Justiça, distribuiu
-Q seguinte nota:

Vitorioso em mil batall1as � ... inexcedJvel nas tarefas civis!

(AI TOO
'O
fiDesde oe campos gelados co A'aska, 8S
areias escaldantes do dese LO, o Can.inhão
GMC nestes últimos anos Jo: subme tico <13

mais árduas provas que se poderiam imagi
nar e os resultados amplamente satisfatórios

Para vendas e serviço procure

os concessionêrios autorizados da

GENERaL MOlORS
DO aaasu 5.1.

* * * * *

AGENTES NO INTERIOR
Organização de venda pelo Reembolso Postal, orientada por sis

tema, Nod.e-Ame.ricanD, oferece a. funcionários aposentados opor

tunidade de ganhar, com facilidade, ótima renda mensal, traba

lhando com inúmeros artigos de utilidade pessoal e do lar. Des

paehamos para qualquer cidade do Brasil. Cartas para Importa
dora Mundial Ltda. - Av. Angélica, 2471 - Cadxa postal, 6336

- São Paulo

sãó um atestado eloquente de sua excelente

construção e de sua excepcional performance t

I�,rMais maciço e aceitando serviços ainda
mais pesados, 'q Caminhão GMC - de 21/2
até 45 toneladas . apresenta agora notáveis

::;rerfeiçoamentos, entre os quais se contam

sua cabina inteiriça de aço e mais confor

táve l.c. novos assentos ajustáveis de molejo
C" r;c,·�,a:... v i si b iI i d ad e aumentada... a

estrutura :-efo:'çada e o possante motor consa

[/[1��6 nos qu..tro .
cantos do mundo, 1/Ao

escolher seu próximo caminhão, considere

tôdas as vantagens... considere um GMC!'

/

GENERAL MorOR$

\Nova .crise rosso-
americana

'

SOEL 14 (UP) -' O govêrno da'

,Coreia Setentronal, controlado pe
los soviéticos, cortou a corrente elé

trica para a Coreia Meridional, po

pulada pelos americanos, cansan
do uma nova crise entre os Esta
dos Unidos e a. União SOviética.
----........--�---------------

Terrem.oto
-

- "Por ocasião dos dolorosos

sucessos de Deodoro, e na ausên

cia de uma lei .que permita o afas

tamento d�' comunistas da adminis

tração pública, o Ministro da Jus

tiça determinou ficassem à dispo
sição do seu gabinête três funcio

nários, fichados como' comunistas,
entre êles Guy Nicolau de Almei

da Cardoso. Dada a natureza das

mas funções na Divisão do Mate- Seu processo de .nataralízaçãeríal, a sua permanência, ali, se tor-

nava inconveniente, pelo que lhe

ainda na-O fOI- despachado '1foi atribuida, no gahinête, função - ..

sem qualquer ingerência nos negó- Escreva sem demora ao Escrítorío Jurídico e Administrativo AMtICA, 14 (UP) - Cêrca de

cios políticos e administrativos, Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es- meia noite de ontem foi sentido

até que o país seja dotado duma or ítorlo se encarrega de acompanhar e requerer no Minístério da aquí novo tremor de terra, com

Justiça o que necessar ío for á sua ooncessão, bem como, de registro,

legislação que o preserve contra a
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de r�Iativa intensidade, alarmando as-

ação dos máus elementos". casamento de qualquer parte do Paíz. t SIm a população, que saiu à rua.

,.:�.
Ó,

!;",
-' ..,.

...

�". .�.���.

�UA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.- 68 • 1."�NOAR·
C:AIXA, P05r1\L,5II:!I . fElE�<ltIE 6&4tl· TUEGIL'!d"'::;: '''�OTECTO;''''

Agencia Geral para S.'Catarina
Rua Felipe Schmidt.' 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
.....'. . . . . . . .. . .....

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa de pes

sôa com prática de escritório e de
escrituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório.

C�i,xa :osta-l, 139, IIJenciona�do ha�
bIlItaço.es e pretenções.
Guarda-se sigilo.

'

.

.

'Mnit��"feÚ�id�d�� '�eio ����i��';

j
to de seu filhinho I

.

Mas, não esqueça. que o melhol
presente para o seu "PIMPOLHO"f
é uma caderneta do CREDn'Q
MUTUO PREDIAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Confeccionada, em sêda, a ban

Os distintos hóspedes têm rece-
deira da S. A. T. será hasteada so

lenemente no dia 6 de junho pródiversas homenagens, já ofi-

ciais, já particulares, nesta Ca- ximo, quando da realízação de um

'pital.
' festival, sob a denominação de

ILFORD, FILMES E PAPEIS FOTOGRAFICOS "Festa da Fraternidade".

� .. O M A T E' C Deputado JoaqUim I Sé� ��st�:�tr�mdeap�:�l�a�:�á Fi��
�� F' R I

ca á Avenida Mauro Ramos.
.", luza amos Como padr inhos símbólicos da

�' 54 m 1658
Recebido por pessoas da f'ami- bandeira da S. A. T. foram convi-

Vonse.Ibeir,o Mafra,. -- rone � pa e numer?sos amigos, que 1'0-1 dada� autoridades e representan-

� am ao aerodromo para apresen- tes de todas as camadas sociais.

........,...�_..,.._I'W'I_............,.".._-'J'-....-'wI-...
-,."..-t'l-".,-----------------------,., tar-Ihe os cumprimentos de boas Oportunamente daremos outras

fe·siívIdadedomvÍilõ·Ô�Êsiã�(íó"déh iir-àêi
-

����as�/h::;�taod:te�a�l��a ;�z� ��t;�'���e� rce;!�t� I��a��sotad�: p:�
E·

.. '

S t
Televiv, 15 (U. P.) - A pr i- Ramos, cuja atuação na Camara drinhos.

sUlr. lO ao o mêíra imigração israelita, para o Federal honra os seus pares da -'--------,---- _.m

Promete rey.estir-se, de grande novo Estado. Judaico de Israel te- bancada pessedísta. I Para 08 pessoas de fino -;��������������

-imponência a festividade do Divi- ve inicio hoje, ás dez horas, de- Registando a sua presença entre paladar Café Otto é Desca'rrl·'amento�,no Espirita Santo a realizar-se 110- pois' da proclamação do novo es- nós, -forrnulamos ao ilustre coes- (em par. Ui
je na Capela do Asilo de Orfãs. Ladà. O navio "Thie", transpor- taduano os nosso� votos de felI'z

------

v Nl l'-
,/Calcutá 15 (U. P.) - Morreram

As 6,30 horas, haverá missa e t�ndo 401 jude�s Que f.oram rec:- permanência.. I � . egro 1n 15 pessoas e 80 ficaram feridas
comunhão geral par'a os membros bldos eutusIastrcamente, atmg1U --

.

,

em virtude de descarrHllamento
da Irmandade, abrigadas e devo- es.la cidade na p.íanhã de ,hoje. SOU. de Assistência _I An�if:;�:�:o;�l1perll1eabil�zante c do expresso de Calüutá, a 15 qui-
tas. .. "I .. '; .� j;Jl.

,

I L C Distribuidores: Carlos Hoepcke
lometros d� A�a, importante-

:i As 8 horas, t.erá lugar solene mento do novenário, que tem SI- aos azar.os e om S. A. Comércio e Indústria

I
centro de mll1eraçao de carvão.

_

missa cantada com assistência do do concorrido, FI
S. Exa. Revma. o Sr. Arcebispo Nas imediaçõec do Asilo serão baie à Lepra nau.orianóPoli,s, Joinvile e Blumc- ,PASRTOABINDSEONNTALMetropolitano, 'que ao Evangelho d t d"

,

'1arma as as ra IClOnaIS "enc as Da exma. prOlfessora Maria de
pronunciará mais um de seus no- t

-

d d' I' l

I
que es ara0 a cargo e IS ,rn as Moura Ferro, 1a secrebária da So-

fáveis sermões. S h t· h' hen oras e gen IS sen orm as, ciedade de Assi,stência aos Láza-
Á noite, terão inicio as festas po- Em \coreL a'd t

'

, o arm o oeara a ros e Combate á Lepra em Santa
pulares que constarão de leilão de ba d d

.

d P I" M'l'na, e mUSIca a o ICla I 1- Qatarina, r-eceblemos comunicação
prenda,s e quermesse, cUJ'o, produ- tal' q e com t á, "li" o sempre empres ,ar de haver a'ssumido, a 7 do corren_
to se destina á manuten�ão, do I'

, .

" seu va IOSO concurso as CItadas te, a presidência dequela nenemé-
benemérito Asilo. I 'd d d D" Eso em ,a es o IVlllO spirito rita intituição a exma, sra. d. Flü-

O Juiz-festeiro, sr. dr. Saulo:s t
'

an o.
.

riSlbel,a ,FilgLlIciredo Carnpo-s, na
Ramos, não ,poupou eMorço para Tratando-se de ab,garlar qona- qualidade de ia Vice-Presidente e
o maior ,brilho das so-lenidades, tivos para auxmar a manutenção em virtude do falecimento da sau- _'

assim, "também a mesa adminis- d d 100' l'

I
----------------------------

e cerca e crIanças OI' ans e dosa -e dedicada Presidekrte d. 1
t�a�i�a da Irmandade 'que _tem a de espjõrar_se que o nnsso povo Carmen Linhares Colônia. l FRECHAM'DOdlrrgl-Ia o prestante Cldadao .1. lão generoso como se tem mo� A' d d

. _
i

OtávJo Ramos. I t
�- gl a ecen o a comulllcaçao, i

rad�, concorre:á �randement.:l pa- formulamos votos de feliz admi- i
•••

Hoje á noite haverá o encerra-. ra Lao nobre frnahdade. nisiração á nova presidente. i Eis um telegrama:
-

! "Guilherme Tal.

I
!
I
!
I

I
l

INICIAM-SE HOJE À NOITE, NA PRAÇA GETúLIO' VARGAS, OS TRADICIONAIS, E POPULARES FESTEJOS DO ESPIRITO.. ,

SANTO, DESTINADOS AO AIVIPARO DA BENEMÉRITA INSTITUIÇÃO, QUE É O ASILO DE . óRFÃS.
----------------------------------------------------------------------����------����------��------------��

Cuidado com as Professor Olivei,a Boje. e amanhã
DO pasados
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS.
QUE:

- em i818, Bento Manoel Ribei_
)'0, com sua .intr-épida cavalaria, se

apossou de navios e depósi tos man

tidos flor Artigas e Ramirez, em

Arroyo de la China, hoje cida
de de Conoepción, no Uruguai;

- ,em 1823, deu-se a honrosa ca

pitulação de São Bernardo do Bre.
,io (Maranhão).' O Capitão Severi
no Alves de Carvalho, alegando seu:

juramento de fidelidade ao Rei de
Portugal, não reconhece a Inde.
pendência do Brasil e captula hon,
rosamente pela generosídade 'do,
Chefe de nossos patrícios, Salvador
Cardoso df' Oliveira;
- em 1837, foi constitLiido o Mi ..

nistério, com Manoel'Alves Branco,
Visconde de Caravelas, e o Regen ..

le Feijó;
- em 1839, pobre, faleceu em'

Lisbôa o Conselheiro Tomaz An
tônio. de Vilanova Portugal, que
havia sido lVpnistro de D. João VI'
no Rio de Janqiro. Prestou relevan
tes serviços ao Brasil. Nascera a

18 de Setembro de 1755, em Tomar
Portugal.' Em extrema pobreza fol'
amparado por um seu antigo pro

tegido; o brasileiro José Antõnío
da Costa;

- 'em 1888, continuam em tôdo
o Brasil os festejos oornernrn-atj..
vos pela extinção da escravatura;'

pandorgas!
Moradores da rua Felipe Schmidt

Das proximidades da esquina da

rua Padre Roma, queixaram-se dos

danos causados aos fios da luz P.

dos telefones pelas pandorgas que

3 garotada solta naquelas imedia-Florlan6polltl 16 de Maio de 1948
ções,
Frequentes são os curto-círcui

los provocados e vários têm sido

os fios de telefones rebentados.
Na Câmara Municip_'
Organização du quadro de IDlcionários e

salário dos op&rários
Á sessão de sexta-telra última da Câmara Municipal, pre

sidida pelo Sr. Batista Pereira, compareceram 14 srs. verea

dores. r

Após a aprovação da ata, foi lido o expediente que cons

tou do seguinte: telegrama da Sociedade de Assistência a�s Vã
zaros agradecendo homenagens à memoria de D. Cai'm�� Li

mhares Colônia; ofício do Sr. Prefeito Municipal encamínhan- 1\lfauro Ramos
do prestação de contas de Abril último, sendo êste processo 1'1
remetido à comissão competente.

INDICAÇÕES PESSEDISTAS Desde ontem, está nesta Capital

, O sr. Presidente, a seguir, cientificou designar a próxima o sr. Mauro Ramos, ilu�lre memoro

sessão de amanhã' para discussão e votação de indicações do da Comissão de Marinha Mercante,

. sr. �sval�o Machado, do P. S. D., que reorganiza. o quadro d? I que vem à sua, ,terra em visita a

funcionallsmo municipal, melhorando-lhes os vencimentos, bem pessoas da família e para rever os

'como de salário de trabalhadores. seus amigos.
O sr. Gercino Silva, da U. D. N., pediu, então, a sua Ins- Ao desembarque do prezado e

crição para expôr considerações sôbre o assunt_?, consideraçõe.s I
distinto coestaduano, que viajou

essas que vrrao colaborar com a proposição da bancada por via aérea, compareceram no

pessedista. aérodromo inúmeros amigos, pa-
,

"

��Dr:�I. DO �IA .

_ . Il'a apresentar-lhe votos de hôas-

Foi aprovada, em última díseussão e votaçao o projeto .�e '

vindas, aos quais ajuntamos, agora,
lei n'' 10, que dispõe sôbre taxa?, emlun:e�tos e ta,xas Jud��u�- também os nossos.

rias, cujo processo é do Executivo MUnICIpal. O lI�er majori-
tário sr. João Bonnassis, com a palavra requer dispensa da flap J B '''I cbepubli'cação da redação final dêsse projeto, o que foi concedido. I U • • • s r

Em seguida fôram encerrados os trabalhos e convocada
-' .

outra sessao para segunda-feIra.

�����.�����������-�.����������������.���.���.,��

'É que naquêle local não =xiste

Espaço suficiente para a prática
c1êste esporte, sendo fatal o embu

raço das pandorgas nos fios.

Os prejudicados pedem por nos

.80 intermédio a intervenção de

quem de dirêito para que sejam
evitados maiores danos.

André Nilo' T'adasco

Acha-se nesta Capital e fará a

sua apresentação no' Cine Ritz, na

próxima quarta-feira, 'o célebr-e

Professor Oliveí ra que é um dos

comnonentos da Brigada (la Alegria
ela Hádio Tupí, de SiIo Paulo.

Tr-aía-se dum artista originalts-
sirno, que, possuindo um só braço,
executa números rie música em

quatro instrumentos,' tendo UI)')

vasto reperlório.
Como número de atração, o pro

fessor Oliveira executa solos ao

violovgçãeã mf'pykvhgçq] ãã aaaa

violão com o seu único braço, o

que representa caso único no País.

Exposiçã o de
bandeira

A DA1'A DE AMANHÃ RECORDA
NOS QUE: .

- 'em 1608, pela segunda vez,

uma colônia ingléza, composta de'
60 homens, se estabelece nas mar

gens do Oíapock;
- em 1827, o Tenente-coroneT

Salustiano Severino dos Heis, a

vançando até Maldonado, ocupa
a Ponta de Leste, no Rio da Prata;'

- em 1842, é aclamado em 80- "

rocaba, Presidente da Província de
São Paulo, pelos liberais, o Coro-.
nel da Guarda Nacional, Rafael To
bias de Aguiar;
- em 1846, faleceu fia Bahia o

Brigadeiro Antônio de Souzá Li

ma, o defensor glorioso da Ilha de'
Itaparíca, na guerra ela Indepen
dência, em 1823;
- em 1926, faleceu em São Pau

lo, o político Barão Raymundo Du
prato

Encontra-se entre nós, o precla
ro Adido Naval da Embaixada
Britanica no Rio, sr. Cap, J. B.
Eisher. Em companhia do ilustre

militar, visita-nos o sr. Blas Go

consul hrttanico em Our ití-

Acha-se exposta nas vitrines da

conhecida "Casa Treis

Irt.ãos'"
a

bandeira da Sociedade ATI paro aos

Tuberculosos, oferta do r. Elias
Mansur Elias.

Concurso Rainha da Cidade

Aos Senhores fotografos

Sob o patrocínio do CREDITO MUTUO PREDIAL,
CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

.

e Amadores

Voto para Snrta.
----------------------
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RECEBEMOS DA. REPurrADA FÁBRICA INGLESA

Redação d'OEstado - Nesta.
Telegrafo-lhe cumprindo promessa não escrever

mais pt. Li Diário resposta minha última carta pt.
Completa absoluta integral fuga do assunto pt. Subs
crevo elogios ilustre dr. Cabral faz ao ilustre dr. Ca
bral pt. Pergunto se médicos servem Caixas estão fóra
ética profissional pt.. int. E se dr .. Cabral nunca plei
teou. referidos cargos vg mesmo o.s já preenchidos por
colegas pt. int. Não telegrafarei mais pt. final.

Biriba"

Agora é de se esperar que me desocupem as colunas.
Guilherme Tal

I COITRA CASPA, i

QUEDA DOS CA· '!
jBELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


