
Ainda o tufão de Valinhos. - O Falecimento do
senador Simonsen. - Outras notai.

o primcn:o orauor da sessão, no o seu e 110. nome da sua bancada

ontem, da Assembléia Legislativa, apoiá-lo integralmente.
foi' o sr. Orty Magalhães Machado, Falou em seguinda o sr. Nunes

que, durante o expediente, ruais Varella - "Ieader do P. S. D,

uma vez se referiu ao tufão rle \Tu- Desejava que a Mesa se díguasse
linhos, para comunicar à Casa mais remeter-lhe o projeto de lei, rcfo

alguns pormenores daquel fla�;t']lI, rente ao aumento dos vencimentos

passando depois a ler o seguinte da magistratura, pois constava -(lt;;

rudiograma, que recebeu do sr. 'PI c- expediente da Casa esse projeto ,j.e,

feito de Canoinhas: origem governamental, alterando o

"Exmo, Sr. Dr. Orty Machado - padrão de vencimentos e que vem

Assembléia Legislativa � Florlui,o- acompanhado de amplos, claros e

polis convincentes dados .rlemonstrativú.;

I
- lntormando nosso telegrama, O Chefe do Poder Executivo Estaduaf

I adiantamos: Foram distruidas ::':2 disse o sr. Nunes Varella ao suha

casas de lavradores, e suas de;:,·:n· crever a cita-la exposição de ffioti-·
13p.l0 hor izout e, 2,6 (V. A·) � O dências, barbaquás, depósitos e gttl- vos, justificou-o' amplamente salien

projeto apresentado pelo' parla- pões. li ser idências foram danifica- tando, rless'arte, a imperiosa lIe

mental' Pedro Junior e aprovado das e destruídas as suas bentcito- cessidade de se reajustar os ven

em primetra discussão na Câmara rias. Houve prejuízos inglobado: de cimentos da nossa magistratura •.

Federal, que pretende equiparar [oco mil cruzeiros dos lavradores, In- merecendo, sobremodo a atençâc
os práticos de 'farmácia aos ttiplo-: cluindo casas, dependências, aui- do Poder Legislativo. De coníormi

rnados, não foi bem recebido. Os! mais, carroças, lavouras e ruças, dade com o Regimento da Casa, mi
LI niversitái-ins da Escola de Far- i matos devastados. Neste calculo v� tal projeto á Comissão de Finanças,
rnácia de Ouro Preto; em sinal de . não inclue prejuízo de Thornazi avu- todavia, frisou, o orador a necessi

protesto entraram em greve, no! liados. em 500 mil cruzeiros, estando dade de urgência.
que foram apoia�o� pelos da .Fa. i o mesmo reconstruindo sua prc;f).i ie- Em consequência, enviava à .Me-·
culdade de Farmácia desta capItal.j dade. A prefeitura esta supervrsran- sa, subscrito por ele e seus colegas
por outro lado, também em Sl" 'visionando e auxiliando reconstru Lopes Vieira e Ruy Cesar Fenrs-

nal de prol esta
-

contra o projeto I
Ç.'Jo parte lavradores. .

chütte um requerimento de urgên-
do deputado Vasconcelos Costa, I Mortas 20 pessoas e 90 rer+das. cia para o referido projeto.
que pretende equiparar os práti- i Desabrigadas 500. Recursos médi- - O deputado Cesar Feurschutte
cos de engenharia e arquitetura cos prestados Prefeitura com .111- =: do P .. S. D., com a palavra pro
aos possuidores de. diplomas, a xilio 00 Estado a todos. Atenciosa- nunciou o seguinte discurso, exph
Escola de Engenhar-ia acaba de se mente, (a) Otávio Tabalípa, Prefci- cando a sua atitude quanto ao a,3-

levantar. A crença aqui é que o to". sunto:
movimento se alastrará nas de-; Entretanto, entre os prédios mais .Sr. Presidente .i.: Srs. Deputa-tos •.

mais Univel'sidades. InecessÚados de imediata reconstru- Assinando o requerimento de ur-

. I ção, certamente o da escola pú gêncía que vem de ser apresenta-ir....

O Procurador Geral jblica se de�iaca ". imp�e pois a pelo Iider da minha bancada e que

,

b I marcha da mstruçao nao pode
_

c diz respeito ao projeto de lei ati-

apresentou em argo iDem de:'e .sofrer a lllenor soluçac nente à elevação dos vencimentlJg:

I de conhmu0ade sem ([ue, por iSSO, da Magistratura, encontro .0 eI!�(.,j()
I,· 96 (V A) ° L' Cal,_ não venha a também ,sofrer a pOf'U- de provas aos meus nobres pare.;,:-tIO, _ ".

- sr. lllZ v

I I I R· laça0 escolar de Canoinhas. Em fH- que foi senso de oportunidade e nãl1otU, procurac OI' gerá da epllbHe�,
vem de apresentar embargos ao ce de tais condições, enviava il Me- a intenção injusta - que me i :Jlu-

acórdão que concedeu o mandado sa a indicação seguinte: ziu, quando da votação da nG,�sa

'ie �gt;Jnmça inwetrado p01' UlTl ,ios i EXl1lo. Sr. Presidente da As ,"11]- Constituição, a me pronunciar co:;

jui�'es de 'rerT!(ól'Ío extinto, cemira ,bléia I:egislativa cio Estado.: tl'a o artigo qüe visava a melhoria

o ato do presidente 'da n·t'Púl>!j-�:l i CONSIDEHANf)O ([ue o vir.len: dos vencimentos dos dignos :\1agis
([ue O· aproveitou como juiz sul'!'ti-. tissimo furacão que aS50lou, na noi- tra,d9s Catarinenses.

tlltO no Território do A�re. _ltc de 16 do corrente, mês, a 10ca1i- /I( apresentação do referi.do pro-
Idade ne Valinhos, municipio de C>:- j{'to de lei, também ampara as dir-

1 noinhas, deste Estado, teve o aspé'd,! mações que fiz no sentido de qu�

I rie 'verda,deira calamidade pública; o sr. Gov.ernad.or do Estado sabFfla.

I CONSIDERANDO ([ue aquela {;c- r.o momento oportuno, atender á�

,10ros3 catastrofe, além dos dall(;� justas aspirações dos que honram Cl!

. ! pes�oais que !>ão inestimáveis, pr (,- justiça em nossa terra.
vVashington, 2G (V. A.) Os 11- ,i vocou ainda vultosos prejuizos 1�1n- Assim, sr. Preside&te, srs. Depn-

deres exilados dos antigos Partidos' teriais' tad.os, espero a aprovação do reqlle-
Camponeses d.e s.eis ,paises satélit:_·s i CONSIDERANDO que o refcriJo rimento de urgência.
da Rú�sia iniciaram ontem a C011-! ciclone destruiu cerca do cincoeíl- - O Sr, Waldemar Rupp _ Ir 0.
venção que convocaram e que k,!1, ta casa� de operários' e lavradf)�'es, N. - Aprovan.no o requerimpnto
por objetivo criar a "Frente Dt- inlusive o. prédio' da escola púbJi- Nunes Varella, de urgêneia para (....

mocrática Internacional" . C,1 ('sta,ilual da loealidade;. projeto de I (·!i em causa, discul'Süll'
Um dos principais oradores

.

da CONSIDERANDO que em conse- o Sr. deputado Waldemar RUfJ;r,
�e�são inaugural foi o l'E'pl'esentan- C[uência ficaram interrompidas as enaltecend<] o gesto do Poder Exp
te da Bulgária, George M. Dimit,v':, aulas ministradas na escola C!:I cutivu, e tecendo outras considc- '(1-
ó qual teve ocasião de dizer que, aDreço; çÕ'es em tôrno do mencionado PI'I)_
práticamente" "todo o 1110vimc"ll'J CONSIDERANDO, entretanto, (ine jeto ..

camponês ([lle se acha. por trús da: o ensino à população escolar ,',C

"cj1lrtina de ferro" se acha uniiic�i" Valinhos não pode nem deve :;0-
" b, • - • , ,

uO , em oposIça0 a seus respectivos ferer solução de continuidad'c;
govêrnos, nos ([uais predOJ'nil1am 0S CONSIDEHANDO, ainda, que ndu
comunistas.

'

Entre os presentes à sessão inatl

gural da Convenção - que rim'ará
([uatro ,dias - achavam-se Ferenc

�•• D� Gero.tel 8UlOI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS.DE AJlBUDA. lU.OI
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

I
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A. greve. dos tar
m1tcêuficosCom a criação de 174 cursos de 'Ensino SupleLivo, d istrfhuidos

llelos 45 municípios catarinenses, o Govêrrio do Estado concretíza o

plano de -alf'abetíaação de adolescentes e adultos, propugnado numa

campanha. de extensão nacional, a que Santa Catarina se associou
com entl1siasmo e compreensão cívica. Dêsse 1110do, somos das unida

des f'ederativas que se decidiram de imediato e com seguro critério

-obje-livo, a f'avoc, daquela cruzada de vital significação espiritual, vi
sando a Iib1ertar do analfabetismo enorme percentagem de Brasile í

I'OS, em idade post-escolar.
Ainda há pouco, na Capital da República, estiveram reunidos os

rcpi+senlantes dos Estados, para concertarem o plano de desenvolvi

rnento da Campanha. Santa Catarina foi ali presente na pessoa do sr.

<dr. Armando Simone Pereira, ilustre SeCl'etário da Justiça, Educação
� Saúde; que; como tivemos ocasião de acentuar àquele tempo, não se

vexaria de tratar de assunto em que o seu Estado 'e o seu Govêrno
podiam oferecer honrosa fôlha de serviços. O "Diário da Tarde", que
mterpreta O pensamento oposicionista local, não gostou da referên
cia e enumerou uma sétie de supostas deficiências do -I105S'0 sistema
de educação popular. Mas, quando lhe opusemos as razões que lhe
invalidavam a crítica, não \'oltou' o jornal ao caso, si não nas alega
ções que, mui lo mais tarde, trouxe a público, a. propósito do f-alo de
o Prefeito de Joinvile haver negado licença para que funcionassem
em prédios escolares da Pref'eituru, duas classes de Ensino Supletivo.
Pois hem. O que aí e,;tá, no decreto que criou' êsses 174 CUi'SOS de al
fabetização de adolescen í.es e adultos é um dos resultados práticos e

lisonjeíros daquela reunião, -a cujos debat.es Santa Catarina poude le
var interessantes e oportunos subsídios e a cujas finalidades o 00-
vérrio (ln dr. Aderbal Ramos da Sil\'a dá, agora, uma contribuição Ya
liosa 'e extensa.

O alo governamental não deve passar sem mais detidas conside
raçôefl, pelo 'que significa de adesão a uma gl'ande, noure e patriótica
idéia, bem mais digna de apôio c incentivo do que certos movimenlos,
cujas orig'ens, vagas, se perdem !l\lma jusUficada suspeição.

A Campanha de Alfabelizaçi'jo de Adultos e Adolescenles é, na

verda(;Ie,- uma cruzada ele irrecusável expressão civ'ica e espü'itnal,
conclumando os Bsasil<,jros ·a mna completa integração da consciên
cia nacional pela- incorporação de numerosos patrícios noss06, a qllem
faltam ou escasseiam as luzes de uma instrnçã.o elementar. Tarc-fa de

j��alislas, causa a que cie arraslam quantos trabalhalll' por um po"vo
llVl'e sobretudo pela valoriza�'ão mental, a Campanha enconll'ou a
irente no Govêrno de Ranta Calal'ina qllem lhe não opõe restrição
alguma, m�!>, ao invés, lhe confere tôrJa a amplitude rle um patrocí
nio efica� e resolnlo, com a colaboração, é verdade, de homens igUal
mente ammados do desêjo de dar aos Brasileiros a instrução elemen
tar que lhes complete a cidadania.

* * *

Não faltou a cooperação dos Prefeitos dos mmüclploS pelos quais
foram distribuidas as 174 elasses de alfabetização agora criarias. Per:'
dão .. , Havel'á, sim, entre êles um só que não cooperou. E êsse foi

.
eleito sob a legenda parlidáriãOa U. D. N., - é um aos "eternos vi

gilantes" ...

Frente Democrá fiéa
Internacional

Contra o Governador de S. Paulo
l�IO, 26 (V. A.) - O sr. Edg'ar Batista Pereira óntem, na Câmara

dos Depuiu,cjos, pronunciou longo, discurso, respondendo ao sr. 'paulo
Nogueira Filho, no qual declaro.u que: a) não repudia o retralo ([ue
tI'açára em agôsto de 1938, do então .interventor Ademar de Barros, a

quem servia lealmente, pois está· convencido de que quem mudou não
foi o retratista, e sim o retra'tado; b) a queda da cotação dos Lítalo,s
(la dívida pública de São Paulo está exercendo um efeito maléfico nos

negócios do país, .cri'ando um clima de desânimo e de desestímulo;
c) o crédito brasileiro na América do Norte foi aparentemen(;e salvo
11elo Banco do Brasil, ao resgatar títulos da Sorocaba não liquidados
no Banco de Exportação e ImportaÇão; d) as arcas do Tesouro do
Estado não se distinguem das arcas do tesouro do Jlarlido Social Pl'O- Nagy, ex-primeiro ministro da Hun

gl'cssisla, ial o derrame de dinheiro em Lôdas as direções, a qualquer 14�,ja, e. St�nisla:v .Mikolajczyk,. e-:
título, r, pessoalmente, pelo próprio governadOl'. Assim, o chefe da Vlce-pnmelro 1111111stro da PoJom�,
(Jasa 'Civil do SI'. A.de:nar de .Banos acaba

d.e r'ece'ber por um

'leITeno·13Jt:'l1lpcl?
delegados d� h�golávia c' da

qlle lhe cusLou 83 mIl cruzell'OS em 1944, íl importância de dois mi- RunMma.
.

'

lhôes, através de um despacho do govel'nador, em processo de desa- ..

propriaçã.o; e) enquanto isso, as repartições públicas estão com o cré- Reuniu-se o
dilo falido, já não encontrando quem lhes forneça o material.neees- u· -

t"
_

sárío·ao expediente. As emprêsas não fornecem mais gasolina e o lY.l.JDIS erlo
Instituto Biológico viu-'se obrigado a suspender a fabricação de vaci
nas contra a peste suina. 'Também (} Departamento de E.ducação, sito
à rua Marconi, e o Departamento de produção Vegetal, estão sendo
despejados pOI' falta de paga1llento dos aluguéis dos prédios em 'que
funcionam; f) continuam sendo efetuados contratos sem concorrên
cia pública, na Secretaria de Viação e ,Obras Públicas, com firmas de
que participam diretores da mesma Secretaria; g) o governador in
terveio abusivamente no julgamento de um homicida, seu correligio
nário, do, município de Barretos, dando ordens ao promoLor para que
não a:pelasse da sentença quando o jllri o absolveu . .Diversos apartes
1'o,ram trocados entre o sr. Jurandir Pires Ferreira, de um lado, e o

orador, e srs. Aureliano Leite e Piz·a Sobrinho, do outro. Ê$te, à cer
ia altura, classificou o sr. Jurandir Ferreira de intrusQ, pois "que de
fende o opróbio de São Paulo ". O sr. Edgar Batista Pereira inscre
veu-se para concluir a sua oração oportunamenLe, dianLe do esgota
mento da hora.

Rio, 26 (V. A.) - O presid('nt,� Que a Assembléia Legislativ:l só? Campos - Antenor Tavares - Ma-
da Hepública reuniu, ontem, pela dirija ao EXl110. Sr. Governador .,j() galhães Macha,do - Calil Bulos d«t

manhã, no Palácio do 'Catete, o Mi--: Estado, solicitando-lhe a reconstru- P. S. D. Konder Heis U. D, N.;

nist�ri(), a fim. de lhe expor �� di·l ção dó prédio ,?a escola púhli�a .•'�- Braz Alves do P. S. D.
ceinzes a segmr para a execuçalJ do) tadual de Vallllhos, no mUIllCl!JJG Nunes Varella - "leader" iio P.
orçamento de 1948 e apelar pú,'a de Canoinhas, por ser medida hu- S. D. - Quando falava em nome do
maiores economias no segundo se- mana, e de 'elevado alcance social. 10SSO maior cenaculo intelectual.

mestre, sem o que será muito ·l�.i_- S. S. em Florianópolis, aos 25 de lue é a Acádemia Brasileira de Le·
cU manter o equilibrio orçamentá· maio oe 1948. tras, ao ser reéepcionado um gran-··
ri0. O general Eurico Dutra, então, - Carneiro d.e Carvalho - U.D.N "le vulto do mundo poltiico e eco

'sugeriu vádas providências ,de 01.'- JudiCiosas e bem reproduzinrlo o mico da Belgica, f.alecea em conse

dem prática e solicitou que os nlÍ- que de acabrunhador houve no flis- quência ,rle violento mal subito o·

nistros lembrassem outras, o lI::e trito de Valinhos, municipio ele L:- i]ust!'e patl'ido Sr. Senador Hotel i::).

foi feito, no sentido de atende,' as noinhas, foram as palavnls do �,e'l Simonsen, uma das ,nlais insignes fi·-

dificuldades' financeiras. colega Magalhães Machalio, daí e�!l Con tin C a na 38. pág.

Na Assembléia Legislativa

é justo que se exija dos flagela(�o""
tão duramente atingidos em se:l�

respectivos patrimônios, o sacrifü,

cia reconstrução d.o prédio em refe-

Foi aprovada por unanimidade a

indicação do Sr. deputado, Saul()
Ramos - P. T. B. - no sentido ('Jc;.
que seja reaherta' a "Carteira Jmo
biliária dos Institutos: I. A. P. Co
merciários, l. A. P. Bancál'ios L. A.
P. T. e Cargas e I. A. P. Maritin!1)8

O Sr. Presidente nomeou o sr.

cteputado Heitor .Liberato para 1:1m
bém integrar a Comissão encal'rl.

gada da redação de um memor.iai
a ser enviado ao Sr. Senador Ivo de
Aquino. Assim, essa Comissão pus ..

sou a compor-se dos seguintes par
lamentares:

Agnesino Faraco - Raul Schae.
fel' - Heitor Liberato - Alfredo

rÊ'ncia, ·de vês que, já estão 30br,,

c4;rreg'ados com o problema de res

tam'ar as suas propriedades resi
denciais;
CONSIDERANDO, finalmente, q,-,�

a,5 escolas sãü estabelecimentos o.;

utili,dade pública, 'e que cabe, por
isso Il1esmo, ao Estad.o, zelar j1eh.
sua continuidade.

INDICAMOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIte i s Procissão de Cornus Christi
\

�iBi�jério (Ia
MarinhaInfn.o.nações

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de Deus e da San-

(a Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Eloriauópol is, etc-
COMANDO DO 50 DISrrRITO

Aos que o pr-esente edital virem, saudação, paz e henção em Jesus NAVAL

Crist��zemos sabe!' que, sendo o 'próximo dia 27 do cortente, cousa- Florianópolis, em 24 de maio de-

grada à magna solenidade de Corpus Chiisti, em que se homenageia 19118.

a própria Divindade no mrstérío do Santíssimo Sacr�Hnpnto; c pura
Admissão ao "Quadro de Médi-

. cos ela Armada"
atender aos justos desejos de nossos amados díocesanos : Havemos por

Estão abertas na Séde cio 5()"'
!SEGUNDA-FEIRA bem deterrmnar para aquela data a solene procissão do Corpo de Deus,

Distrito Naval (Edifício IPASE).
EXDresso São Cístõvão - Laguna que se verificará como segue: ' .

7 horas. Reunidas as associações religiosas abaixo especlficarlàs, e naquela até adiu 17 de julho proximo, ás
16 horas. mesma ordem, dentro e no adro fia Ca tedral, um I)OUCO uni M das J li inscrições para o concurs,o. de ad-,
Auto·Vla"âo.ltajal - Itajat - 111 ho- . -

o "Quadro de Médicos do
Expresso'" Brusquense _ Brusque - horas - li horas da tarde - desfilarão ao sinal dado, lenta. continuo nllSSaO a , m -,

raso e ordenadamente, p, precedidas da Cruz processional, e sob ;.t di I'e('[lo Corpo de Saúde da Armaria", no

Expresso Brusquense - Nova Trento imediata dos revmos. sacerdotes, chanceler e auxüiar da Cúrrn; �lle posto- de 'i? Tenente;
- A����i��â�s. Catarínense _ JoillvUe acompanharão o préstito, obedecendo ao seguinte Inl.inerárto : " As inscrições poderão ser feitas.

._, 6 horas. Praça 15 ele Novembro - lado do Palácio _ ruas Visconde df Iodos os dias úteis das 14 ás 16

Auto-Viação catarinense - Curitiba Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Marinho, Praça «011'11il\ horas excéto aos sábados, �'endo,
- R�d�ZI::ia Sul-Braail _ POrto Alegre I Val';5as,

rua Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira e Ol ive ira, rua permitidas aos brasileiros natos,
'- 3 horas: Arcipreste Paiva, Catedral. com o máximo de 30 anos de ida-

Rapido Sul·Braslleiro - JI)invlle - A bênção, para que não' haja interrupçãr, do préstito, será dada de, em gozo ele seus direitos civÍs
ás 5 e 14 horas. no adro ela Catedral, para alcançar a lodos os fiéis. é políticos, feitas mediante reql1e-

TERÇA·FEIRA , A -d j' tí d d
. -

t·l·"· rírnento do candidato, ou pai' nro-.
Alito.Viação Catarlnense - POrto Ale. OI em. c as en 1 .a es e assncraço es, no pres 1 o, sern a segu I ntc :

gre - 6 noras, Cruz processional, Instituto Coração de Jesus, Asilo de órfãos, Congr e- curação, dirigido ao Exmo. Sr,
A uto-Vracãc Catarmense Curitiba gaçõcs Marianas Femininas, Ação Católica Associação de Stu 1'Pi"'''Í- Contra-Almirante, Diretor Gerul de

- 5 horas
'
.'

' . "�" .

e t
Auto.Ylação Catarinense Joinvlle nl�a,. Damas de Cal'lslade, Apostolados, Ol:dem 3a de S. Francisco (Fe- Saúde Naval e mais a apr sen a-

_ 6 horas. m1l11I1a), Congregações Marianas Masculinas, Irmandades, segundo a ção dos seguintes d?CUll1e�los: a)

ABSINATURIU! Auto·Viação Catarlnense Tllba;rl1o ordem de precedência ou costume, Ordem 3a. masculino e POI' último, certidão de Idade tor-necida pelo>

N. CIIPltllf - 6 horas. a Irmandade do oSSo Sacramento, Registro Civil, a qual não, poderá
lia. " __ ' Üir' 7 ����;sso São Cristóvão - Laguna -

Cada associação deverá apresentar-se com os respectivos estanrlar- ser substítuida por outro qualquer'

••Otttll'tI (;rtl 'CI.� Emprêsa Glória - Laguna - 7� teso e distintiv?s, São _pc_rmitidas crianças na procissão, só vestirias de documento; h) carteira de inden-

l'rillll..tr. _ .. _. _ t�rs. U,M e 6% horas. anjos para. ahir o �restlto que desf'il irá, como acima se disse, sem tídade e atestado ele, bons antece.

Cr' •.••
16E��;::,so Brusquense - Brusque -

quaisquer mLerrupç?rs_na mal'c]Ja. Os fiéis t' famílias que não pudet-em denles, -fol'necidos pela repartiçâo
.t:a_r....... ls8 ('I'" ',1. A·:to.Viaçl1o Itaja! - Itajal -- 15 no- aco�lpanhar a procrssao dcvcrãn j.ostar-se nos passeios das mas do eornpetente ; c) earíerneta ou (:erli�

No .iD�.:riol' raso trajeto, para assistirem a Hia passagem.' ficado de re,:ervista da Mannha,
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - às Par a

.

t'
, '-

C
,. d) ale

!la.
.

' Clt '"." I

5 e 14 horas. "

, 'a cSSIS ]}'em, a pl'OClssao ele orpus _ClJrisli dever-ii.o aclw,I'�se "Exército ou Aeronauclca; : .

s-

CrI �•.• oII QUARTA-FERA a hora marcada todos· os clérigos ele ordens J1lf'nores e sacras, ,:;eç1llare3 "';rlo dc yacin8 flflssado por mrrlwo

Auto·Viação Catarlnense Curitiba e regulares, eXIsti'lll.es lla capital, para o que ricarn pOl' ôsse CIO11\' '.1- �'�gjstrado no D. N., �. P., prov�nd(»U,e9 - A�t�.�f:ÇãO Catarinsnse Joinv1le caelos,
aue 'o canrlidato iOl "ncll1adc ha

o..
_ 6 horas. Aos fiéis l'ecompnriamos O maior respeito an SS. Sacl'unwnLo. elll nH'l1l1S (Ie '6 rriêses; e) ateslado r!e
Auto·Viação Cat!ll"inen,se - 'Laguna

que está' yerdadeira, l'eal e substancialmente contido u Cmpo de �';IlSS0 idoneidade moral firmado por cl?IS
- 6,30 horas.

DI'v'j'n,o' "•. alvadol'. ()ficiái� oe :\larinI1a, do E::f5rclto,
Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - às .., f" • f)

5 e 14 horas, Outrossim r,ecomendamo-lhes tenham ornadas as ruas e as- frentes Dll da Aeronal1Lica, em serVl"U,

: I Expresso S1Io Crlstovao ...., Laguna -

de suas casas em homenagem ao Lão auguslo misLéri,o. d1ploma ele médwo,. _deVIdamente
i 17 ���s�sso BrusquE'nse _' Brusque _ , Hipoteca�elo a todos antecipadamente as nossas humildes bênçãos, ,l'(·gistrado na J'ep,ul'tlçao cO,mF:L�n:

116
horas. nütrimos a certeza que tudo correl'á para a maior glória ele Jesus Sa- Le, [Jara o eXel'CICI0 d�dPtIO lssato,
Auto-Viação !taja! - Haja! - 15 ho- cramentado e honra da religião em geral. g) ;1 l'elraf os do candl a o no a-

ra�xpresso Brusquense _ Nova Trento Dado e passado nesta cidade de Florianópoli�, sob o Selo de No�sas I manha 3 x �.
., .. y

•

i _ 16,30 horas. armas e -Sinal do Chanceler do Al'cebispado, aos J8 de Maio de 191c8.. Os documentos aClma eXlg�dos
Rodoviária Sul Brasll - POrto Alegre (ass.) CÔlle(/O F1'ederÍCo Robolei, Chanceler do Arccbispado, .Josá ckvem tr!' as fi1:1l1aS reCOnhe(;lda3

.

- 3' hqras.
QUINTA-FEIRA Renc�to de Sottza, Provedor da Irmandade do SS. Sacro em' Labelião públIco. ,

\

Autc--Vlação Catarinense POrto O concurso compr.eendera ru! Silo,

Alegre - 6 horas.' S d t 1'"
- gLlint.rs matérias, disLl'lbUlUa� ��1

Auto·Viação Catarlnense Curitiba (u processo e na ura lzaçao �eções: 1a) Higiene N�val e Me�l()l�
16 Domingo Farmácia Catarinen-

- A�,t��f:Ção Catarinense Jomvile n8 Tropical; 2a) Chmca �t[éch?a,
se-Rua Trajano; ,-Ilhoras, al"nda D,aO fotO d,esp'.lcl�.ado ,_ 39,) Clínica Cirurgica e4a) féclllca

Auto-Viaçl1o Catarinense Tubarão lU �1. Operatória.
22 Sábado Farmácia Rauliveira, - _ 6 horas. _ ANTÃO ALVARES BARATA, Con·

Auto-Vlaçâo Catarlnense - Laguna Escreva .s,em demora ao Escritorio Juridico e Administrativo ira-Almirante _ COMANDANTE.
- E�;�es��r�ão C:r:lstovl1o Laguna _ Caixa Postal 4.132, .Rio de Janeiro solicitand'o infoi'maçÕes. Esse Es-

7 horas.' (}r�lorio se enc.arrega de acompanhar e requerer no Ministério àa
Emprêsa GI6rI" - Laguna - 6 112 Justiça o que necessario for á sua conc.essão, bem coniO, Je regisLro

e �x1'r�s��r�Í:-usquense _ Brusque _ de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de· nascimento e de

16 horas. casamento de qualquer' parte do Paíz.
Auto.Viaç1lo !taJa! - najal - 15 ho-

ras.

Rápido Sul Brasllel.ro - Jolnvlle - às

5 .e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I,tda - Xapecó - às

o ESTADO
i..... • OfichWl l rua I.

Pünt ...
D�Htor: RUBENS A. RAMOS
,.,..rhtirlo • Dlr.-cHna"

SIDNEI NOCETI
Dir.t.r 4. lled.lle�
GUSTAVO NEVES
ChI. ti. Palia.tle:

I'lUNCIBCO LAMAI QU.
Citei. •• llllprud.:

••ql"JM CABRAl· DA 81LT'
Illq)resentaa&e:
A. S. LARA

.......dor Dantas, " - •
a..tlar

VeI. 11-1'24 -:- Rio tle J....r.
RAUL CASAMAYOR'

... �.U)l. d. OU....!r.. :J. -
8° a..tI.r

tr.t 1-'873 - Si.. P••h,

Horari,o das empre
sas rodoviarias

1'l"1!i!1estro'

Allt,•• 1'1II aVIII_

011 .rtartnala. !lU,..... "''''.

p.bUeado8, nl.o ..... �
deTolTidOf>.

ii tlbtlçlo não' 81t r ...."... -

..biUz. )lei" cOhcelto.
.mltld.08 1I0S arU.OIf

•ula.tI..

Farmaci�f\ de plantão
Mf:S DE MAIO

, Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia RauJi.

veira - Rua Trajano;
29 Sábaelo Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra;
30 Domingo Farmacia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra.
, O serviço noturno será feito pela
Farmacia Santo Antônio sita á Rua

. João Pinto.
A presente tabela não poderá ser

alterada sem prévia aütorlzação
deste Depar.tamento.
.................................

Viacão Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - '10,40 - Norte

PANAIR - 12,47 _:_ Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Norte
iVARIG - 12,30 - Sul

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

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

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul'
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO' DO SUL

13,55

15,30
Sul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL 7,20

- 6 horas.

Preferindo-o está
a moda.

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
eRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

flamingo
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL -' 11,00

Sul

l PANAIR - 12,47 - Sul. '.;."..

SENHORITA!
A ultima cTeação em refr'
Qerante é o Guaraná KNOT

EM GARRAF'AS GRANDES

COMPRAEliiiK��Fr������"�PW�VE NDA DE'.

CASAS f T[RRfNOS,���������������!I!!!!!!
HIPOTECAS

AVALI�ÇÕES
LEúALI?AÇOES�============�=��'
ADHINISTQAÇÃQ t"�E�lE�I'�,{)I'I�'�:�-""'�Q�(IA�D�E:O�D�O�/}�O"'''!'.J5�-----
DE IH6VillS I\)l. 784 F'LOI1/Af'lOPOLlS -.5A,.,TA CATARINA

rTC,

acompanhando
. . . . . . . . . . . . .

.

SEXTA·FEIRA
RÓdoviárla Sul Brasil - PÔl"to Alegre

- 3 horas.
Auto·Vi.ação C..tarlnense

- 5 horas,
Auto-Viação Catarlnense - Joinvile

- 6 horas.

Auto·Viação Ca.t�rinense - LaJnma
- 6,30 horas.
Expresso São Crlstovl1o - Laguna -

7 horas.
Auto·Viaç1l0 Itaja! - Itajal - 15 ho

ras,

EX)presso Brusquense
16 horas,
Ráprdo Sul BrllJsHeiro

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarinense - Curitiba

TINTUR.ARIA !
S6 a "CRUZEIRO"
- -

dentes, 4:4
,Profiss�onal Competente

O Batalhão Barrig'a-Verd&

foi constituldo de catarinensett
destemidos, e o "Colég'io Ba�
rll!a-Verde", usará a mesma·

bandeira.

Tira-
Curitiba

••••• ,.0$Brusque

Joinvile

Inspeforia de
ba· '

Veículo(�I Levo ao conhpcimentà dos inte
de Comércio, com 2 pavi- l'Cssados que as despesa,l; para? for

superior pdra residência, necimento da Carteira N�rJOnal
de Habilitação, das cntegorws de

amador e profissional, são .:IS, se

e demais -instaIações. Pre- gui ntes:
Sêlos estaduais para

a carLeira .... ,.'..... Cr$ 58,00
Dois (2)\ examinado-

res à Cr$ 20,00 Cr$ 40,00
Custas do InspeLor

Gera I ".,.,..., ..
" CrS 11,00

Idem fio Escritur:í-

Auto·Vlaçl1o
- 5 horas.
Rápido Sul BraslleLro -

às 5 e ]9 horas.
- 6 horas.

JoinvUe -
RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, ,sala,

nheiro etc. Serve também pa.ra comercio. Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

RUA CONSELIlEIRO 'JI'lAFRA: Prédio
Tubar�.Q mentos� sendo o terreo palra comércio e o

ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,do.
Cristovl!.o - Laguna -

-0-

- Brusque - HUA DEODORO, prédio com 6 quartos

ltajaf _ 13 ho- ço: Cr$ 250.000,00.

Joinvl1e,Auto·Viacão Catarinense
- 6 horas.
Auto·Viaç.l'lo Catarinense

- 6 horas.
Exor�sso S1Io

7 horas.
Expresso Brusquense

14 horas,
Auto·Viaçllo Itaja! -

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 boras.
'

--------

n.UA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio construido e.m terreno
de 17 x 30 todo mlli'ado, com 4 quartos, etc PreÇ>o: Cr$ 215.000,00 .

--0-

CAPÜE>JlRAS, casa desocupada com 3 amplos quartos banheiro
água quente e fria, banbeir.o,' chuveiro, insLalaoão sanitária, etc. Pre-

90: Cr$ 60.000,00. . . . . . . . . . . .
.

. . . � . Cr$ 2,00'

----------'-----

., V.ALE Dê ITAJ..U
Procurem Da AgêntJfa

Progr�8so,
LIVRARIA 43, LIVR;\RIA.

ROSA

rio
,

-0-
-

RUA LAURA CAMIN"{IA MEIRA, casa _de madeira, 00nstruida em

terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, cosinha, instalação
sanitária etc •. Entrega-s{j a chave no ato da venda. Preoo Cr$ 40.000,00.

--0;-
-

TERRENOS
RUA FEL.IPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preoo Cr$ 35.000,00.

Total -

.. ,... Cr$ 104,00 �,

Além de�sas despesas rxistem as

relativas. ao "exame médico" proce
dido por três facultaLivos, e as do

"aluguel do veículo", quandO o

examinador não o possuir.
Cumpre-me esclarec.er que, de

rua calçada, linha circular. acôrdo com o Boletim do Com.elbO'·
Nacional cl-e Trânsito n. 18-19, de

,jnnl1o-s,etembl'o de 1946, a con?�
ção de veículos automotores ,UJBl
tos à legislação de trânsito depen,

-0- de ele habilitação, verificada em
RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos 10Les a partir de Cr$ 3.000,00. exame prestaclo perante as repa1"

. . . . . . . . . . . . .. . .. -. . . ..• .......•
-0-

,

. tiçes de trânsito do Distrito Fede-

� .' E t d t
..

HIPÜ�CAS... . ral e das Capitais'dos Estados e

liVISO aos S D BO es, AceIto capItal para emp_r�g�r sobre garantIas hipotecarIas., Con- f Territórios ou Comissões, por elaS
.

,

,ulte-me sem compromISSO. SIglho abroluto. organizadas.
Estudantes em férIas que dese-, -...Q-

, • Torna sem efeito
\

o "comunica-
- lem viajar conhecendo todo o Es- RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos etc. medmdo 'O do" desta Inspetoria publicado nO

I tado poderão obter os fundos ne- tbrreno 24 x 86 .. Preço Cr� 120.000,00. "Diário Oficial do Estado", em 13
o6Ssários executando facil tarefa 'ii'

que bem llx.ecutada lhes prop'orcio- F A ZEN D A do corrente mês,' referente às des-
,

ê d 5
.

h
. pesas para o fornecimento ela "Ca1'-

(IarA ainda algum saldo em di-, ,sÃO JOAQUIM, grande gleba de terra com c rca e .000 pm eIr·)s
leira Nacional de Habilitacão".

(lhI�fg�mações à rua Visconde de
de 40 cen\imetros de diamentro e muitas outras bem.feitorias, cQmo

19�1'810.rianópolis, 20 de maio M'

Ouro Preto D_ 13 das 9 ás 12 e das seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessados. preoo ",

,U ás 17. Cr$ 500.000,00. OlávÍo Rech, Inspetor Geral.

COMERCIANrE: "i mo U
",o à Biblioteca do Centro Aca
,'Mnico XI � Fevereiro. Coa-

-0-

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32,
Preço Cr$ 35.000,00.trtbuida, �8lm. pm'a !! forma

�Ao cultural doe eatarin....
.te amanhA r

--0-

ESTREITO,5 10Les de 10x40 (2.000m2), ótimo local. Preço: Cr$
50.000,00.

("Cunpanb,. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;·tIRA TENIS CLuBE -- PROGRAMA PARA O MÊS, DE MAIO -- DIA' 30 (DOMINGO) "SOIRÉE 'MIGNON" ÀS 20 HORAS.

:NOS SALõES no LIRA TÊNIS CLUBE, SÁBADO, DIA 12 DE JUNHO, "SOIRÉE" 'OE SA�TO ANTôNIO COM INíCIO ÀS 21

.HORAS" ORGANiZADA PELO GRÊMIO LIRA -- PARA OS TUMES PEDE-SE À TODOS, OS. úLTIMOS. MODÊLOS PARA UMA

FESTA NA ROÇA -� PEtA ORQUESTRA JUVENIL OUVIREMOS OS MAIS ,BELOS NúMEROS- -- COMUNICA-SE AOS SRS.
SóCIOS QUE AS MESAS ESTARÃO NA RELOJOARIA MORITZ'A PARTIR DE7 DE 'JUNHO.

i�� d,�:,,�:����fr��.·:;: Partido' Social ·Democrático I
terúrio, financeiro, economico e A . cODveoção nacional reooir-se-á

. YARA-ODILA politico brasileiro. A sua atuacão -

bYára

Od,i,la".a�lic�c)a
e

i.flteligen"te,. na nossa vida pública, foi sempre I a 17 de ]01 ,o
;411una do Colégio 'Coração de-

JÚ-jdas mais br-ilhantes e dedicadas. Na Capital da República, a 17 de julho próximo' vindouro,

-Sl�S" ,.e ;i1.hinha �o �os�o di,rcL.r- Seu .P?ssa:n�cnto, sôhrc t�)' sido drv- reunir-se-á a Convenção Nacional do Partido Social Democrátí-

,PloPI,leta.no
sr
..Sld,nel ��c,eth, ,f.l� I matico, deIX,"Ol! ,I,?CUl';fl �mprce,'DCÍ1i_1

co, convocada pelo Conselho Nacional.
anos, hoje.. motivo de ",I ande co.i vel no nosso meio público. \' A propósito dessa magna assembléia part.ldária, o sr. Celso

te�tal�en:o n� lar d� s�us p�is e. de I' .

As ,su�s. multi�las ativid�d;t 5C Ramos, ilustre presidente em exercfcio da Comissão Executiva
,reô°rIJo entre as suas coleginhas. nao Imutavam tão somente a

' S'13 do P . S. p., neste Estado, recebeu a seguinte convocação:
Yára-Odila sem alvo de carinhos;profissào em que era mestre conhe- Rio de Janeiro, 3 de maio de 1948.

".especiais' e de muitos cumprimentos, cido. Socíologo ilustre" economista

I
Exmo. sr, dr. Celso Ramos, M. D. Vice-Presidente Comissão

.pelo transcurso desta data. notável.i aínda se projetára na vida Executiva do P. S, D. - Santa Cala�rina,
,

'X X X " 'r,oli'tica nacional sendo ultirriarncn- "Tenho o prazer de comunicar à Comissão Executiva, sob
SRTA. DULLV, :,1GOCKI te Senador por 'São Paulo.

Termi-j
sua digna presidência, que o Conselho Nacional resolveu convo-

Deflue nesta ci ...... ú natalício da_inou sua oração, pedindo urna W:Z cal' a Convenção 'Nacional do Partido, para o dia 17 de julho pró-
,ge.ntil srta. Dulce Ligocki dileta'Tr-] ouvida a Casa Iôsse inserido na ata ximo, aqui na Capital da República.

.

'lha �o .s�. Teodoro Lig?cki, alto I dos serviços do,dia voto de pezar 2. Na forma do artigo 24 - dos Estatutos, a Convenção
funclOnarlO da Contadoria G�r?.l da 'pelo seu passamento dando-se de tal Nacional é composta dos diretórios municipais, ' :t1;stes devem

::República. homenagem conhecimento à Farui- comparecer ou designar delegados, que somente podem ser tira-
A nataliciante que conta em nos- lia e ao Senado Federal por inter- dos dentre os membros do prõprio diretório ou da Comissão Exe-

':50 meio social C0IÜ inúmeras anti;.!l\�· media do Vice-Presidente da Repú- cutiva. O membro de um diretório não poderá ser delegado de
nhas, no di,a de hoje será, sem dú- hlica, seu Presidente o Dr. Nerêu outro dir-etório, mas o membro da Comissão Executiva pode re-

"'ida, alvo de múltiplas dernonstra-] Ramos, presentar mais de um diretório. •

ções de carinho ás. quais nos asso-
_ João José _ "leader" udenistn 3. Rogo, por isso, as providências dessa Comissão afim-de

.ciamos prazerrisamente. _ De fato o passamento de tãc que todos, os diretórios do nosso .ParLido nesse Estado' compu-
x x x ilustre patricia é de encher de pc- ,reçam à Convenção por si ou mediante delegação. ,

EDl]ARDO TEIXEIRA I zar a Pátria Brasileira, que dele l"õ' 4., Saudando, por seu intermédio, os demais correligionú-
Transcorre, hoje o natulici» '

-ebcu sempre grandes serviços, 11:10 rios dessa, Comissão',Executiva, peco acusar o recebimento desta

odo Si'. Eduardo Teixeira, hábil li-I só politicas senão também íntclec- Convocação. '-.

notipista, chefe de oficinas do �,' i �ual e cientifico. Por isso em o seu ,1I'erêu Romos, Presidente Comissão Díretora;

t�rno de serviço ela Imprensa Oh"," no nome da sua bancada apoi,. I)
':'\0 sentido de o nosso Estado ser' representando por todos

1::la,1 do ��tad�. . . )
seu Galega .N.ll'ne,S Varelâa.nobrc os diretõrtos pessedistas, a Executiva estadual tomou já tôdas as

AS felicitações de seus murnerus ",eader" pessedista, providências necessárias.

:amigos e colegas juntamos c-nn _ Saulo -Ramos _ P. T. B. _ Em
Nos meios do p� S. D catarinense, reina; aliás, o maior entu-

prazer as nossas. I <;0; nome e no da sua bancuca
siasmo pelo grande cretame, o mesmo ?e observando nas demais
unidades da Federação.x x x apoia 1S homenagens prestadas ;1(,

"

Passa, hoje, mais um natalício o, imstre morto, pois tais hornenancns
.sr, Adernar V, de Jesus, dedicado '.�ào é mais que merecido recoune
-artífice-auxiliar da Imprensa Ofi-. cimento aos serviços que o m :�"mo

-cial �o Estado.
' I prestou à coietividade nacional.

Ao nataliciante, os nossos 'votos i
_ Guilherme Urbalu _ Tarnbr-m

-de felicidades. I êste (�,eplltado se referiu à vid.: do

,

X X X ilu!'tre Senadol' Roberto Simom('\I,

·-R-::::O�:-�-:·"� 'terminando por se afirmar solirlúriu

e · �6 com as homengens prestada.

nan�lIs :..01". - Rodrigues Cabrnl'- e. D. N.

"U "

- Com a palavra, o ·nobre J)'ll'la-
'nai:<ll..-:se melho� sem mental' se referiu a personalicl'3nc
,doses internas. E 56 friccionar
:j:)eito, garganta, e costas com ilustre do grande � educarlor :...ulz

V'ICIVANRuI Pacifico ,rias Neves. terminando t;OI'

YM enviar ·uma indieação à Mesa ;.l-fim-

__......__•••• de que seja ,dada a primeira Es�(\I,a

x x x Normal a se fU!1('!ar, o nome rles:" ..

FAZEM ANOS HOJE: posso patrieio.
-o sr. Emanuel Gevaerd, compe- O deputado Felix Oldebrecht, Cr/ll!

tente telegrafista do Cabo SUUIllU- a palavra, pronunciou o segu.;nte
Tino; Gi�curso:

- o sr. Benedito Jorge, concei-, "Sr. Presidente, srs. Deputados.
iuado industrial; I Vejo-me na obrigação de peii;' a

- o sr. Alfredo Lhereux" pro-, atenção dos meus, nobres pares )3-

• .gressista indush'ial em Barreiro<;; I ra um terreno que muito merece ,J

- a gentil senhorinha l\faria Con- nossa consideração. E o da defes;�

-ceição Ferrari da Silva, filha do SI. 'dos interesses dos pequenos produ·
H. Pereira da Silva e de d. Maria tOl'es de generos agricolas, do� cul-
Pereira da Silva; I Uvadores da gleba.

,

- a in�eressante m�n.ina ,Maria

'I
Desta vez, como se trata dos int.i

Celeste, fIlha do bancano ,sr. C�tm- ress,es ,dos produtores de fumo CIJl

polino J: Alves e de d. Maria All� folha, e, de um assunto já lurga
tônia Lago Alves;

,

.mente pormenori;zado pelo nobrc
- o jovem Newton,'N. Tolentinp deputado Walter, Müeller, nosso di_;

<lI.' Sousa, fii'fio'-q� distjnto casa! I curso publicad() no Diário .da_ As
José Tolentino e Alda Nunes L�- sEInbléia dt) 17 de julho do ano fin

lcntino de Souza. ,do, não há necessidade de pr0lon-
Faz anos hoje a interessante me- ',gar-me muito.

'

llia Véra Lúcia Soares Rosa, cJiida O regulamento baixado pela pJ!'
filha do Dr. Hélio ,Rosa, ProDl('tOI' taria de 23 de fever,eiro último ria

Público de Palhoça e ,de D. Gual- Secretaria da Viação,' Obras P'lbh
Lertina Rosa.

'

cas e Agricultura, baseado no de·

erelo governamental n. 3(Hi ele 2�
éle Janeiro deste ano, disDõeAl sê... I

ere à clas'sificação e o comercio dr\
fumo em folha no nosso Estado, t'.,l
sl!b�,tituição ao d,e 7 de maio ri!) :JIiC

findo da mesma Secretaria, ba�l'llfio-',no decreto n. 305 de 26 abril cie
'

1946. Visa este regulamento' valori.'zar o nosso produto, e é isto l1!'Ia

iniciativa necessÍlria para poqet'mll� Ienfrentar a concorrência de ontros

paises e já posso predizer que u

llIesma vai ser coroada de êxitv, Ipois com pouca as�istência técnica

podemos muito hem alcançar

estelfim: e Creio que posso dizer qn'!
neste particular estará a totalidadr' _.

�
� _:_----

dos representantes desta casa no

"lado do poder Executivo quanrlo
pretende. com medidas como esta,
influir diretamente na melhora da
vida do nosso colono. Os ,arts. 37 c

.

39 e se�ls parágrafos ,do regulamente
baixado pela portaria de 23 de fe\'[
reiro último exigem, que a classi

ficação do fumo em folha seja bai',
xa pelo produtor, nas normas esta-

belecidas no citado decreto, (::;t,l"

belecendo multas pela não fiel uD'

JEEPS -- Entrega· imediata
fImportador do Rio de Janeiro, de passagem por esta Capíal, de

seJa entrar eIp contacto com firmas ou particulares interessados na
aquisição de JEElPS

, Pr�cural' Boavista, no escl'ilól'io da firma M. L. Araújo, à Praça
15 de �ovemb)'o n. 23 - Sala 4 -, fone 1109 - Caixa' Postal n. 195 _

Telegrama Intel'.

��
.

.-;.:�.���í"r,,,"" ,
C.QLíRIO

MOURA BRASil

Concurso

3

LENHA
Peça pelo telefone 719

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO

Movida, ii .eletricidede

. . . . . .. . ..
.

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

Dr.&""/6 fI:;'f.JdeiU. :

AOVO,GAOO' CONT.N!ILISTA

CIVEI. E COMERCI'AI.

�ONSTITUIÇÃO OE, SOCIEDADES
CONTABIl.lOAOE GERAL.

FLORIANOPOLIS·s.ç,

Vende-se
Um p�TCO, Ver e tr",br

firma Reinisch S/A
Rua João Pinto, 44

.-" ,. .

.;!'
:
D'r� �: '"

Ar D.AMÀSCEHO 'DA',SILVA
,: AOVOGAQO �

,

,:..;'.. i.-.... .'

,

' '·,Açõ�s· cívei� e 'ibmercíais ;.. ",

E�c:�nua loâ� ;�inlo'.' 5'�Têrreô:
.c,.

(An�xQ .•0' 'jot;\al .�Ô� f�lado�.) "

';.; ",'_ ":;,-,:"".,;,,,-.::.-._ :':-.'" i"�· '-"",,"
•

,

Flori,nÓpoi,i. ':�Sà,�rl :�J,la;Í1íll.'

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. '..1. �

, mi •• ,
Gravat•• , Pijarnea.

Meia. da.' melhorei, peloI me

nores preços 16 D. CASA'MIa
CELANEA - RuaO. Mafr••

•• - lo • •• • ••
-

••

�ERVIÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 hMas

d,o dia 27:

Tempo: Bom com ,nebulosidade,

Nevoeiro; •

Tmperatnra: Em elevação;
_Ventos: De N:orte á Leste mode

rados;
Temperaturas extremas de h-,j'{:

Máxima 21,9 Mínima 14,8;
A temperatura máxima de ontl.'ffi

ocorreu em Camboriú com 26,5 ;:; a

Mínima foi I'esistrada em Xanx('f�
com 8,4.

Rainha da Cidade
Sob o patrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL,

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Voio para Snrta. _

DE VULCANIZAÇÃO
MODERNO súrias para esta classificação. con-

I,
sidero indispensável prorrug"r
nor um ano a execução elos artigos
citados.
Encaminho por, este motivo :1 Me

sa um requerimento, que peço seja
subn10tido á apl'ovaçi':o da casa.

\

na

A 'JANTESv Iservância destas' disposições, bnto
para o produtor como para o CPlP,

prador. Reqtterendo porem t's�a

dassificaç�o bastantes conhecinl�a
tos técnieos desconhecidos ainda

pelos colonos por ser muito mais

complica,da do que a até agora uu

ll�,O, e como também não dispol'ill
os produtores de instalações nec('s-

Firma recém-organizada, com ótimas representações,
necessita de oois viaiantes para trabalhalem neste E.stado,
à base de a;uda de custo e comissões. Cartas de próprio
punho, dando referências, à Caixa Pcstal, 361 - FFolis., Vulcanizadora Leonelli

Ouçam' diariamente, das 9 às 13 e das 17A TELIER MODELO

M1HlUIN I!tRIO

às 22 hora�

Sapat,M, RnDIO IUOn' ZYO 9Perfeição e gRfc·ntia rm: PnelJ�. Ceroan·s,
Ga-I;ch!'8, Cjnt�s de Senhoras tte. , .

MontagEns de PNEUS em 5 minUos
Pua -Francisco Tn'entino 12 - B FLCRIANOPOLIS

153) kilccielos ondas médias de '196 metros

TUBARÃO -- S, CATARINA
,
,

!
I'
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l1ainha
candidata,' comparecendo ás matinadas

domingos às '10 horas da manhã,
--���������----------------�------------

Quem 5
Escolha você a sea

, '

.
, � � ..

............ .. ' ..

-

d l7·d' d ?a vI - a·, e:
do

-

Ci:'&ê RITl,' aos
............................. "oe .

SENHORES
.

ESTRüNGEIROS Empresa Sul Oeste Limitada
- A firma M. L. ARÂUJO (Emprêsa Intermediária), acha

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

_

iPERMANENCIA NO'PAíS = OpçÃO DE NACIONALIDADE -

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

-

MOTORISTA
�-

- A Assistência e inforniações sôbre processos já encami
nhados aos Ministérios e Hepartiçôes competentes .no Rio de
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre Florianópolis
Curitiba.

'

-.O--
- Oonsulta e informações sem compromisso.
-, A única, no Estado, organizada � especializada

.assunto.
no
.

'

-o,.:....
ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 10 andar

sala 4.

Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postai, 195 - Telefonesr' - 1409
- 1584.

,COMPANHIA '·AUAN� DA lAIA
...... _ t17' -- ... :' IIII
DVIIDIOI 11 WJO.IIP8.nl

\

Cifrae do BaleDCO di 1944,

CAPITAL E RESERVAS
ResponlabiJidariel
Recete

'

Ativo

Cri 80.900.606,30
Cr$ 5.978:401;755.97
« 67.053 . .245;-30'
• 142.176.603,80

SiDiltroe pagol no", 6:ltimo. U) IlDO.

RelPonla to; lida -:iee
98.687.816,30

• :76.736.401.3')6,20

Diretores:
Dr:. Pamphilo d'Utra Freire de Carvl'llbo, Dr: Fr�ncllco'
de Sá, Anjeio M•••orrat� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
'e JOlé 'Abreu.

lo

Barata- «Chrvsler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. 'I'ratar com Lourival

;Almeida - telefone 1.406.
'_ ----,- ---- -- --------

Escritório de Advocacia
Drs, Samuel Duarte, Pery Barreto, Des. Mauricio furtado

ADVOGADOS
Recursos para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de

Recursos e Tribunal Superior do Trabalho.
Rua Debret 23 Grupo �16 /617 -- Explanada do Castelo

RIO DE JANEIRO
---------------��---

Liuha de tr-ansporte coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçana Lajes, e Bom Retiro I-

Vice-Versa,
SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: 'Todas às 58. feiras às 6 horas d2

manhã. "

" -,.,

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 28• feiras às 6 horâs da manhã.
\ INFORMAÇõES NA: AGtNCIA GLORIA. ,

'

Praça 15 de novembro, 24 =: Plorianópotis - Fone 1.43t.

SÊOE SOCIAL:

'POlQ.rO Al�GRE
RUA V0l:;(JNTÃRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • I,· ANDA�

""x" POSTAL, 5&3 • TELEfONE 6a�,c . TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agencia Geral para 8ta Catarina
,Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob, ,

'

Caixa Postal, 69 • Tel. "Protectora" '-,-- FLORIANOPOLIS

Bom binóculo
Grande visão

CasQ--Vende-se ,Produtos Veterinarlos"

Visão maior e mais pc:rfeita
que a .de um bom binóCulo

.

alcança quem tem s'óhóE:
" instrução.

BODS livros, 'sobre todo. o•

assuntoe t

r
'

L/VRARiA ROSA
'Ru'l Dto" ro, 33 - Flllúloópoli.

:-
'

; .

o TESOURu
Da instrução está ao atcsnee

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um,
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na �scola Indus
trial de Florianópolis ou' na Cate
dral M I-\Lrupolitana .

uma à rua Nova 1 rento ·n'
45 eritregando a chave ime- o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
dietamente.

'

I
(Caixa Postal, 163 - Flor-ianópolis)

,

Tratar com o sr, Leopoldo tem o prazer de comunicar aos .senhores Veterínárlos.. FazeM.eiros
Coelho à rua Bulcêo Viana 41.', e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

.' I dêsses produtos.
'

,

C:..m"loba- ('III Ford \, Os pr-imeiros já a venda, são:
11.1 \.' SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de
Vende-se um usado, com e,IlO g.

'

'

,
' '.

6 ciliadroe, I VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Var e tratar na Cia. de' lOu cm3. -'"

Ci��rro� Souia Cruz, à rual ,SóRO ANTI-TE'.fÂNICO: ampolas de 20 cm3.

���.�, �l,���: ,1� .' I'd: l�t��.:;� CONTRA BRUCE�OSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
, PASTA DEN!AL, VACINA ANTI-PlÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascosROBINSON de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valídez relativamen

Ordenado de te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden-

(R$ 2 500 000 ,dfl, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
,

• I _menbsaes 'ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre' fornecidos com abse-Pessoas capazes podem o ter ltal luta garantia de atividade máxima.
oeação para trabalhar nesta Cap

,

" ,
,

.

ld d i Brevemente o Instituto Pinheiros apresentara outros produtos ve-
.

lU n�s, seguJlll!eS .Clll a esp: t U
.-..; ! terínários de grande, eficácia, como: Terneri'Ra (Buco;Vacina contraItalaí - OIllVI e - or o mao

I'
.. .

f
'

d b ) S ilb I 'd' .

L
.

L 'BI ,( iarreia ln .eccrosa os ezerros,' ti e�tro, e am a, Vacína Contra a
- ajes - aguna e umenau.

B h A'" V' C PS',

"I
'

. ou a VIana, aCIRa ontra a este Ulna, etc. ,.,. .. .,., ......••O serviço mc ue peqnenas viagens. ,

"

d ld d' 't' d !
Quaisquer consultas sobre os mesmos, bem como sobre as doenças-m torno as Cl a es CI a as.

À imais= domé ti
-

t t did I DC t 'd ,.

h'
cos annnars: omes ICOS, serao pron amen e respon I as pe o eparta-ar as o proprio pun o, .SI pOS-
mento 'de Veterinária, '

.ível acompanhando fotografía, para" , •

co p' tIO 5 FI' ó Iis I
Pelo SIstema de reembo.lso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-

i�1. os a n. - onan po. " .
_der-á diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando nao en-

.•.

'f�' O· d' l:�" d'
.

"'1' contrados na localidade de residência do solicitante.
C Cl e tto tro uz qua lQ.a e

Peça-o ao seu fornecedo r .

I

I
'

P�r�b��� i
.. .

",
A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL Muitas felicidades pelo nascimen-'

Avisa aos seas pertadores de titulos já íntegralisados ou sorteado. to de seu filhinho!
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos Mas, não esqueça, que o' I melhor
ÇASAS, para pronta entrega. - Pare maiores esclarecimentos' dirigir-se presente para o seu "PlMPOLHO"
80 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio é uma caderneta do €Rl1:DITO
��lia Neto). lViUTUO PREDIAL.

"FARMÁCIA ESPERANÇA
Hoje ., .manlal geri a ••• ,refert4D

UN,u, _ei.alÚ. " ..tr.qeiru - Rofteo,iU.. - ...rho·
,

a.ri.. - .lu·ü••• 4. �.l'f..l.Clt••

'o Sahão

"'VI:RGEM ESPECIAL.I ADE"
\

WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MlIrco retírh,'elA
TORNA c) T OUPA BRANt UISSIMA

10&1__ "!lU b _."1& ....... ....,...o;;_._... �
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Colegiais ! Compareçam todos os domiDgos às matinadas do Cine. HIlZ,
..
...

para a escolha da "Mais 8t�iI Voz Colegial". .

.

Irmandade do S, Jesús dos Passos GRANDIOSAS
e Hospital de Caridade �1ATINADAS

grandiosas

as seguintes Marcas:

REMINGTON
CONTINENTAL
L. C. SMITH
SMITH - CORONA
As provas de Português e Arit

mética serão eliminatórias, apro

vando-se apenas 05 candidatos qPf'

obtiverem o minimo de sessenta

pontos em cada uma.

A inspeção (te sande, também di-

CESTA DE NATAL minatória, Iar-se-á no ato da fi' .ali-

:;:;>� ficação do candidato aprovado, por

.��. ���L� médico ele confiança do Banco .

Não se aceitará candidato do sexo

Agente nesta Cidade: feminino.

CaiX�' ����t 326 A inscrição será solicitada pr-s-
. , . , . . .. soalmente, das 12,45 ás 15,45 horas

pessoais, conce-
II F J r Af. F H lY.ATI� IV o E e aos sábados das 9,30 ás 11,00 ho-

PLACAS SlFILITICAS ras e deferida ao candidato que, <Í

11·lx·lr de N·o"nel·ra data do encerramento delas, coutar
. y. idade miníma de 18 anos completos
I Medioação auxili�r �o trotamentc.

(' máxima de 29 anos incompletos.
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia: "tÊIÀ�f��!" O candidato pagará a taxa de ins-

dnicial de Cril:! .10,00 apenas. I' d d
,;'

sen'li'
À· Rua Tiradentes n? 10, já foi crição e tez cruzen-os e apre .'

Participação nos lucros I ' int d t
_ .. .

• c0nfortàvelmente instalada a Reda- tara os segum es ocumen os:
---------.---

G A F IA
ção da revista "LEIA-ME!", cujo a) prova de naturalização, se não

D TILO R· primeiro número deverá circular na f'or- brasileiro nato;
I·

. segunda quinzena do corrente mês. b) certificado de reservista ou

Dado o capricho com que está prova de isenção definitiva rio ser

sendo organizada, espera-se que se- viço militar ou, ainda, carteira de

j}, mais uma publicação capaz de �e- identidade do Ministério da GUCI ra,

fetir a nossa vida social e cultural. Marinha ou ,Aeronáutica;
c) prova de residir nesta cidade

ou localidade que pertença à iuris

Sala no centro ,rlição desta Agência.
I d) dois retratos recentes, t::lma-·

1'0 5
I

11]·tO 3 x 4, tirados de frente e !'>em
Tratar à ruà Tiradentes ,

Telefone 1J93 chapéu.

'COR'PUo CRISTI
De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra de convidar

.os srs. Irmãos e Irmãs, para comparecerem quinta-feira, dia 27 do

torrente, às 15,30 horas, na Sàcristia da Catedral Metropolitana, afim

"del revestidos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e à mesma

incorporada, tomarem parte no préstito em honra a Jesus Sacramen,

dadD.
Florianópolis, 2/1 de maio de 1948.

José Tolentino de Sousa, Adjunto do Secretário.

.1,....�IBIIII:.I'_Ii!IIII:·iI!!ItAlI!IIlIIm!llI!lJ!l! ..II8_.._..__.._-_

ri

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS r

HOMENS SEM ENERGIA!

Não é rsua culpa!
É anemia que o deixa cansado,

pálido;com moleza no corpo e olhos
sem brilho.
A aneãtia atrasa a vida porque

rouba as forças. para o trabalho.
VANADIOL

'aumenta os globulos sanguineos e

VITALIZA o sangue enfraquecido. É de gôsto delicu.so
ser usado em todas as idades.

e póde

Irmandade de

lmacul-da...

Nossa Senher«
Cnnceiçã» '"

CüNVI'rE
De ordem do Sr. Irmão Provedor, tenho a horn-a de convidar nos

:1>OS prezados Irmãos e. Irmãs, para revestidos com suas insignias e

�balandraus, tomarem parle na Procissão de CORPUS CRISTJ, que te
rá lugar �esta Capital no dia 27 elo corrente, saindo da Catedral Me

tropolitana às 15,30 horas,
Certos do comparecimento de nossos prezados Irmãos e Irmãs,

.agradecemos an LecipadamenLe.
Al'y Silva, 1° Secretário.

T�::�:,l!v�,�. ,:�,"C:�,����!m�t�ou l;:por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planla e informações -- Rua trajano, 16.

_

-------� .����__a.__�n& �

1 V'!�I?SO��Pl"�����çp
I

'.,::
..1.

Pais premiados na exposiçeo, Orelhas iá cor tn dee,

.

idade 4 meses. Preço Cr$ 2.000,00 atai» informações
Caixa Postal, 2850 - São Paulo.

..------------------�----------�---------------..----

Sociedade dê sorteios e seguros contra acidentes
-dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

(orrespondencla
Comercial

Conf�re
Diploma

DIREÇAo:
,Amélia M Pigezzi

METODO:

Moderno e Eficiente

ALVARO DE CARVALHO. 65
----,----------------------------.----------�--------------

Todos os Domingos,
.<MATINADAS"

Sob o alto patrocinio do "Crédito

M:útuo Predial", jornal "O Estado"

� do "Cine Ritz".

Serão oferecidos mais de
10.000,00 em .prêrnios aos concur

rentes dos concursos: "A Mais Bela

roz Colegial" e da "Rainha da Ci

dade".
Nestas �'MATINADAS", serão dis

tribuidos brindes e prêmios ao dis
tinto auditório.

Duas horas alegres, para os cole

'jia'is de. FLORIANóPOLIS.
'

Programa de Téla e Palco.

Na Téla: Jornal Nacional, Corné

lia dos Três Patetas, Desenho Colo

rido, Shorts, etc ...

No Palco: Apresentação de

JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata

rinense).
,JAIRO SILVA (O cantor român-

da

Uco).-
OSMARINA_ MANGUILHOTE

caçula do samba).
Animação de: ZECATÁU.

Locutor: DAKIR N. POLIPQ.�O.
E ainda apresentação no palco de

12 candidatos, em busca do titulo,
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

5

r

I

I
I

... �.M."��·.' "_� ... ,,�.,,.,

Assegure desde já um.

NATAL FARTO E_ FELIZ
sem s8crificiofinanceico, adquirin
do, em suaves mensalidades uma

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná pare} o Sul do. BraSil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA pOST :'\L, 775 CURITIBA

, ,

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

PRECISA-SE

A Pomada MaIl Zaa Ibe cIer6 • ali... d�jado.
combatendo a. d&-és e _ prurida.. deaconC_
ti_ando .. .watações•.Graça 6s aubatanciaa
de real efeito antiséptico-bactcricida que entrara

em lUa f6nnala. a Pomada MaIl Zan preVÍDe ..
infecções e oap..ecimeDto de outros mal� ain
da mais craves. decon'entea das bemon'oidea.
A venda em tod.. as P'armacica em bianag..
com céAula espedal pm-a facilitar. apUiat�o.

,

(Ua� De WiCt)
:="'1&!,.i?

.1

ber-

v. S. deseja cooperar na grande ui,ra social de recuperação
dos mendigos '! Apresente sua i-déia ou orereça seus serviços, dei.

xarrdo Seu nome na lista- de Voluntários da Ação Social üatarí

nense, em podei' desta redação.

•

do Brcsil s. A.

(A

Banco
Concurso para E8criturári�
EDITALt:

o Banco do Brasil S. A. faz

pu-,
No ato da inscrição, o candidato

blico que, até 30-6-48, estarão auer- preencherá impresso de 1110:'Ie10

tas em- sua agêncía desta cidade as apropriado, que será numerado e

inscrições para o concurso aci-· servirá para identificá-lo nas cha

ma, a, realizar-se em dias, horas c madas para as provas, qualificação
local que serão oportunamente (se nomeado) ou outras de caruíer

anunciados .
eventual .

O concurso constará de prov-i cs- O candidato aprovado e nome-ido

críta (obrigatório o uso de Iapis- será a:dmitido no pôsto inicial la

cópia ,'OXlO comum ou caneta tin- carreira de Escriturário (letra "A"),

leiro) das seguintes matérias: reservando-se o Banco o direito. de

localizá-lo onde m·elhor convier ao1 - Por'cugues
2 - Aritmética

3 - Contabilidade Bancária

Natural
Gal. Bittencourt 119

Florianópolis

4 - Francês
5 - Inglês
6 - Dactilografia
Na última, facultar-se-á ao can

didato a escolha de máquina, entre

serviço.
A inscrição do candidato impli

cará pleno conhecimento das pre

sentes disposições.
Florianópolis, 25 ele maio de1948

Pelo Banco do Brasil, .S. A. -'

Florianópolis .

João José de Cupeetino Medeiros,
gerente
João Batista Rodrigues, contador.

Para seu
filhinho!

Todos os m6veis:

ços --:.cadeirínhas - pri-

vadinhas

cabides -

balanços

brinquedos

modernos.

.Próticos -'- Residentes

Preços excepcionaIs!

. . .

Para as· pessoas de fino
paJador Café DUo é

Iilem par.
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Segundo o' «Correio do' POVO», o, "craque -eatarineuse .Sanlerd, íntegraate do «onze»
do- 'Corilib,a, foi a 1igur� D .. 1 do �-«malch). ante-catem realizado em 'Porl0 Alegr�',

em que o bí-eampeãe paranaense 'goleou" o Renner por 6 a 2 ..

•

ODEON uoje ás 5,15, 7,15 e S,'l5
S'essões Elegantes

Uma linda opereta Vienense, C(,IO

musica do conhecido compositor .".
MELICHAR - A UFA, apresenta;
EHNA SACK a voz do ouro EM:

NANON

Grandiosa montagem, com o cor

po de Baile e Córos do. Teátro 1",

per'ial
No programa: 1° A Marcha da

.

d Vida ,- Nacional Imperial' Filme:;.
17 de maio e· .

.' • •

o 12° A Voz do Mundo - Atualidades
Brâulio Leite, 1

Preços: Cr$ 5,00 e 3,00
Censura livre. C�anças maíor!!s'

de 5 anos poderão entrar na-sesséo
de 5 horas

10 Secretário - Ledo
. Leite.

EIOI' ta a' d·.I. re.J.tofIR d,.a p,n
.: lidadoe VafZe31a 2° Secretário - Ci ro Mal'qUE'S O forte "toam" do Coritiba, hí- ODEON.1}aOtI.jnee'eáSc201!��a5'U

"
.

U
Nunes. campeão do Paraná, que conta em lU

Na séde do Clube Atlético Gua- 1° Secretário - Djalma 'I'clem- .

"I' , 10 O amor era para ele um tor-
10 'I'esourciro _ Ivaní LenLz rios suas 11 en-as com os craques cata-

rani. desta capital, foi 'eleita e herg. rineuses Nivaldo e Sanl'ord, extreou menta ...
empossada, quinta-feira última, a 2 Becrelário - Arí Silva. Santos,

I I P' t AI ·.,QUAtRO IRM.�OS A QUERIA,r
d Clá

.

I' 'H" 2° 'I'esoureiro - Rodolfo Pinto an .e-on .em em .01' o egre,
.

glF
primeira diretor-ia da Liga 'H 1° Tesoretro - auc 10 viena.

h.ando o Rcnner, pela contagforíÍ df' COM: Anne Baxter - W�Uiam
Associações Varzeanas de !Despor-

.

2° 'I'esoureiro - João d03 Passos da Luz.
G x 2, Holden - Sterling Hayden

tos, recentemente fundada: Xavier. Orador - Zenon Ferreira Ban-
Um sedutor romance cinemato-

A diretoria rícou assim consti- Orador - Arí Silva. de ira. SERA ELEITA AMANHA A NOVA gráfico
iuida: Procuradores - José Mackowies- Diretor Social - David de An- DIRETOR.TA DO CLUBE ATLÉTI- 20 Um filme de ação vertiginosa
Presidente -'-- Humberto Bícca. ki e Manoel Martins. eirado. CO RECREATIVO OLIMPTCO 1JMA NAÇÃO EM MARCHA

Diretor Esportivo - Carlos Ne- Amanhã, ás 19 horas, em sua COM: Joel Mc Crea - Franco..

aos pare- ves Galluf. séde social no Estreito, será elei- Dee - Lloyd Nolan
votos de Diretor de Publicidade - Pedro ta a nova diretoria que regei-á os No programa: 10 Cinelandla .lt}l·_

Paulo Machado. destinos do Clube Atlético Reer-ea, nal n. 156 - Nacional Imperial FH-
Dir. .Dep Patrimonial - Alf'redo tivo Olímpico, filiado a F. C. D.

�
.. "

�eção de PEDRO PAULO MACHADO

'Imprensa UJlclal e Inco' buscilrão, bOje,
.. 'titulo 'd8"campe'üo 'do' Tnrneio Olassista

o titulo de campeão de futebol .mcio ás 10 'horas, com entrada
'tIo' Torneiõ bl1ssista será deci- J\'anquoada ao público
-dido hoje peja, manhã, no estádio
ela' F. C. D., quando as possantes Tal encontro,' a equip- rlo Im

equipes do Imprensa Oficial e do

I
prensa' Oficial jogar.

Ó� a�.��;í, Ioru.a-
f'ação em comunicar .a V. S. que 'NDVA "VITóRIA DO FOOTBALLInco travarão sensacional combate.' 'da: -LeIÇl, Luiz e Tião; 'Walmor',' ,

em reunião de Assembléia Geral, BRASILEfROO prélio, que vem sendo aguar- Nataliao e P. Paulo; 'Lonzo, Rodri-
.

O I d realizada no .dia 8 do corrente, f.oi S'ão Paulo,_26 !(Y A.)' - O Sou--.dado, com grande interêsse, terá p-ues, Oscar, Acacio e. r an o.

I' t�eita a seg.uinte diretoria q\�e di- tharnpton, em sua terceira apre-

41ump'a.,on�t·o· d�,·h., prd�f���ia. "ai.'� a lim'!:adorA� girá os destinos desta agremiação, sentação em gramados brasileiros
"U ri nu v � "'''' UJilI �tI! U li lU IIi) no per iodo 1948 - 1949: ainda não consegulu uma única

Nos meios ligados ao futebol é Avaf, Figuelrense, Paula Humo ..; Presidente de honra - Roberto vitória. Ratidd no Rio pelo Flumi-
euda vez maior o entusiasmo pelo e Bocaiuva estão bem pr-eparados Müller, nense e Botafogo, o quadro inglês
inicio dos certames de amadores e p['.i·3 os ch�ques, O Olímpico, do Presidente - Eugênio Alfredo enfrentou ontem QO Pacaembú
profissionais que terão lugar s:í- Estreito, candidato ao .ccrtame Müller. o São Paulo F. C., caindo' pelo es-

Lado c domingo próximoserespecti- amadorista, reuue uma boa equipe, Vice-Presidente - Ernesto Tre- core de 4 x 2.
vamente, com a realização do prometendo fazer uma grande sur- mel.

Taubaté Esporte Clube
• • •

•

Recebemos e agradecemos a �e- grandectmento do esporte em 'Santa

guinte circular: Catarina.

Florianópolis,
1948. (a) Ledo

"Ilmo- Sr. Redator Esportivo do

"O Estado" - Nesta - Prezado

senhor - 'Tenho a máxima satis- Secretár-io-
----------------------------

"initium". Bráulio O CORTT'lBA FOI BEM SUCEDIDO
E1\'I PÓllTO ALEGnE

preza.

Vice-Presidente - Newton Gar-

cez.

'

I Nossos cumprimentos
Secretário Geral - Leovanír I dl'OS. aCi�a, ,formulandoLisboa- felioidades.

Sete'
.

clubes disputarão o Campeonato
citadino de 88lQup.te

ContiIlu�ml os nossos clubes de

I
Não se póde apontar, de fórma

basquetebol num regime intenso de alguma, o provável campeão dado

preparação para o próximo cam- (. grande equilíbriO de forças en

peonato da cidade,: que terá início h'c os clubes disputantes,
110 'dia 2 de junho vindouro com O Ubiratan cón�a COI11 uma equi-
() torneio início. pe dc grandes ases, outro tanto

.

'.

I
;;contecendo com o Doze e com o

Nada menos que séte clubes se B. Verde. PaI' outro lado o Lira e
Na qualidade de Presidente dêste Conselho, convoco os senhores

apresta� para, o' sensacional cer- Figueirense, assim como o Atlé-
conselheiros eleitos em sessào de 22 do corrente, a comparecerem ti

tame da FA:C. numa demonstração Uco e o Caravana, vem preparan- sede social, em CoqLieiros, no próximo dia 5 de junho, às 14 horas,
(ie pujança da eclética caiarinen- I ào com todo o carinho os seus afim-de elegerem o presidente 'e vice-presidente do Clube, para o biê-
.se. quintetos, esperando-se, daí, gl'an- r.io 1948/1950,
Ubiratan, Barriga Verde, Clube eles e sensacionais partidas, Constará ainda da ordem do dia o assunto' referente ao aumento

Doze, Lira, Atlético, Caravana, Fi- Todos irão buscar o cetro·máxi- do 'valor das Dotas sociais, proposto. pela aluai diretoria.
gu'eirense ,e, possivelment.e, Tau- mo do basquetebol florianopoJita- Na falta de número, aplicar-se,á o disposto no art. 35, dos estatu
baté, que seria () oitavo, estão for- no e lodos têm esperant:a ielêntI- tos, isto é, meia hora depois se deliberará com qualquer número de co-

mando ,equipes de grandes mel'l_ ca de repr:esentar a capital no listas presen'tes.
tos para a 'conquista. do cetro má- f'ampp.onal.o do Estaelo, em Se- Florianópolis, 26 de maio ele 19/18.
ximo da cidade.. tembro, em JoinYilIe. IL01uival Almeida, Presi4ente do ConsE;lho Deliberativ.9.

Goudel. Somos gratos ao convite que nos

E;;;perando merecer toda atenção enviou o sr. Joãl? Flores, presiden
oe v. s. aqui fiT�i t3gradecido, 1)1'0- te da valOl'osa a gremia<:ão alvi
cUJ'ando sempre cooperar pelo' en- negra.

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

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

O HOMEM QUE'DESAFIOU li

MORTE
COM: Nils Asthe r-'- Helen Wal

ker
No programa: 1° Deip . .Torn�1 l ]L

18 - Atualidades - 2° Cavalo dado

não se lhe abre a bôca - Desenho

Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

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

mes

Preço: Cr- 3,00 único

Censura livre., Creanças maiOl'eii

..

de 5 anos poderão entrar.

FILMES DA SEMANA

Domingo ODEON IMPERIAL
O DESPERTAR DO MUNDO

CoqueirQs Praia Clube õ1íc1õá"'C"êieSfe
Conselbo Deliberajivo (Elétro Técnic�EMecanográfica)

.

J10BERTO LAPAGESSE FILHO
Bua João .Pinto, n. 32 - Floria

nópolí5 - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquin<ls de eserllver,' cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,.
Chuv.eiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços }Mldicos
Orçamentos SClr �ompromissQ.

. .

Levante com

o bom dia

o DESPERTA
de

�
.

(IA
, DOR DE CONFIAH�

-Encer,a,d-OT
Leonel B. du Silva, com per-

f.eito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços.
Qualauer iflformeç')p" c 'm ()

�r, Lucia Domingos de Curva-:

lho.

TELEFONE 751
-------------�-------'-----.

o PRECEITO DO DIA

Vacina contra a difteria

Até seis meses, a criança �e,aI
mente tem. imunidade natural toli::'

relação à difteria. Mas, de um a

I cinco anos, essa imunklade (!llaSe

'1ã.o existe. Daí a necessidade de sej:

I'i:icinal'em contra a doença as cl'ian

ças dessa idade.
Leve seu filhinho ao médico ou

ao Centro de Saúde mais prÓxin.o,
TJ�na V3.cillá-Io -cc!,ltra a difteria. -

�NES.
T":m 27-5-4()

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

... • ti ••"auaSilfO· Suei,ill do «() Esrado». . O� ;f��'�'Í(}*.o••••�••a_•••••••••••e •• '

=��:�=�:���'�'=I Credito· ut·o redial �
)l�.. :_ •. :... • • • • •. h. 'C!TU ;..... m. w._.... ., " . . . . . .

•
'

I.'�" , .. " < :.. , _ ' \'•• o., •••••. • A tradiçã.o de seriedade em Clube de Sor taíos , de merca�orios agora com =�,,-- 'Iml _ ••••. ,

.•••••••.•••••••••••••.•••••••••••'................. I:
.

navos planos adaptados á legislação em vigor
..

::\,� oa Caritt! . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • . •
•

/
a

�'� léu hl una"" _.� �........... Distribue 20 o

d em premies _
__••

r

•• •
". _ , • � tt"!"AJ, •

" ", _ !... : Atualmente I de Cr$5.000400, 5 'de Cr$ 650,00 f :
�.a.oe.l'1l1moa, bI� ii pn� 4. tIOt1t!1aa �••�-- " O •

.._..�to•• o.u_.��- - d• ...-ou amíau. "'1 5 de Cr$ 250, O •, ,

• •
• o v.' 'c r . dos premios aumenta de acordo com •
• o crescrmento da arrecadação ..
· \ .
..••..•...••....� .

Dr. Polydoro S. Thia�o
."Mico do Hospital de' Caridade de

Florianópolis
'Assistente . da Maternidade

CLINICA MÉDiCA - DISTUR·
HIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe-

.

cialrnente do coração
.Deenças da tiroide e demais glândula>

internas
NEUROTERAPIA _: ELECTRa.
CARMOGRAFIA - METABOLiS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

inc.1usive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fon�. 702
Ile.idência: Avenida Trompowski, 62.

Fone 760
----'--- ----

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Ur-inárias -

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 â tarde,
das' 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n, 66 - Fone 1:667

..
Dr. Mário Wendhau.sen

CUnica médica de adultos e criança.
.Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
'

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

Telef. 812

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

:t'HORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

.

Cofrêia Neto
Cirurgia dó estômaEo e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei

de, rins, próstata, bexiga, uter o,
ovár-ios e trompas. Var icocele, hidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, â rua

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

' .

Residência: Ruã Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. Paulo FoJites
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e'das 14 ii
IS hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

DR. A. SANTAELLA �UA VOLUNTARros D� PArRIA N." 68 • 1.° ANDAR

(Formado pela Faculdade Nacio- C"I�.A posrA�.�8l. TElEfO'l1'604Q ·'Tn�GRA'4"'S: ·PROTECTOR ... •

nal de Medicina da Universidade' •.
do Brasil) AgenCia Geral para S. Catarina

Médico por concurso da Assístên- R F I' S h
'

d 2 2 S bcía a Psicopatas do Distrito ,ua e' Ipe.
,

c mI t. _. o "

Ex-interno lede���Pital P�.iquiá.
C. Postal, 69· Te'. "Protetora»

trico e Mauicômío Judiciario FLORIANOPOLIS
ela Capital. Federal

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

N}!;RVOSAS
Consult6rio: Edifício .améha

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às IS horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Clínica Médica 'e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
l\:Jédico·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 Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

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

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

. Dr. Lins Neves
Moléstias de senhorà

Consultório -,;.Rua João Pinto fi. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

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

Telefone M. 8:,4

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua .Saldanha Marinho, 10
Telefone. M. 732

------.----._�,---------

TINTURARIA' CRUZEIRO
lJlirBdeot.es 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo-

Profissional competente - Servi,ço repldo -e . garantido

BOM NEGOCIO,
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ :100.000,00 renda

.

certa de 10·/. ao ano com recebimento de furos mensais.
Informações nesta redação.

�---------------------------------------------------------

Guia do Paraná
Publica- relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.
'

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Cucitíba.

"

. \

IroJ;lsporte .. Ttlgu,or.,io de cargas do porto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA VORI
Informaçõ8I com 08 8�ente.

F Ioris n6po l' - Carlos Hoepc ke S/A - OI - Telelone 1.212 I End. t e leg
SÊlo Francb r e do Sul-Carlos Hoepcke S/A CI- 'I'etelone 6 ,\MOORB;MACK

------" -'-.-�------------'--�--------�

Ouçam, diàriamente, das 10 às li! horas, as audições da

.
ZYIl ". 6 Radio Difusora de Laguna,

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Não perca tempo!
T�lefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica,. Serviço Eetnered x . En trega:
imediata Preços sem concorrencia

,_" oooo oo .

ella

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADV o ox D o

,
I

!
II

�======================���==�==========================�====�==========��

VESTlR·SE COM CONfORTOQU�R E ELECiANCIA 7Crime e cível
Con.tituição de> Sociedtld..

NATURALIZAÇÕES
Título. D.alal'at6riol

E.crit••- Praça 15 d. No". 33.
,

10. andar.·
R•• Id, - Rua Tiradent.. 47.

FONE aa 1468

PROCURE A

Alfaiataria
Rue F'elippe Scbmidt 48

.
'

Casas Pré-Fabricadas
·Desde CR$' 300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/A - Roa João Pinto, 44
T'etegr-arna REI'" Ise ri Pror-ra« Ó ;)oh�

f'abrlcant. e distrlbuidorp$ da. afamadas een

fecçõ•• ·"DISTINTA- • RIVET. POI.ue um gran
de tIIortimento �" oasemiral., rl.cada•• , brinl
bon. _ baJ!atall. algodõ•••1morln. _ QlPiamentol
pala alfaiate.; que receba diretamenh da.

SnrlS, Oo.n.:u.r.d,.>1I!í!.'t·,.,. do lntel!'iar no ••ntido d. Ih .. falUlrem 'lmo

FloJ!'lonbodl.... ,_o PTL! AIS .m Blam.nau e LQ'eJll.
td br'ico ...

"t .. t ,. <j

A Uallo -1\ CAPITAL" GfiQ:tno a at-.:aQCto dOfl
ante. d••t.tuo,·tlilm "un. ..,,,rnpralll. MATRIZ ..m

I rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje, no passa@o Desabamento . em Blumena�
I -

A poptrloçéro .clcrmcde

Firma industrial precisa de peso
sôa com prática de escritório e de"
escrituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório"

Caixa Postal, 139, mencionando ha
bilítações e preterições,
Guarda-se sígtlo.

-RIO, 26 (A. N.) - Quando -recebia, ontem, na Academia Brasilcí,
ra de Letras o ministro da Bélgica, Van Zeeland, faleceu repentina
menle o senador Roberto Simonsen, que era orador oficial, sendo a

primeira, vez que falava em nome da Academia. O seu discurso ia em

meio, quando várias pessoas, enLre as 'que se achavam no salão de.

honra, notaram que algo estranho se 'passava com o orador, observan
do-se que o mesmo parecia perder-se entre as frases e conceitos ríe
sua oração. Instantes antes, discorrera o senhor Simonsen sóbre a fi

gura de Rui Barbosa, passando a seguir à parte propriamente dila do
O CLUBE ESPERANTISTA Df seu discurso, quando o seu corpo, após súbita apreensão, no momen

FLORIANóPOLIS fez realizar, do- lo que dizia, " "A Bélgica pagou o seu tríbuto "
... , caia sôbre a mesa,

mingo à tarde, mais uma reunião Imediatamenle foram socorrê-lo os srs. Múcio Leão, jornalista Pôrt.o
mensal dos associados, com IUl'fiJ da Silveira, professores Peregrino Júnior, Antônio AusLregísilo, Xa
emprêgo do Esperanto nos diversos vier Pedroso e. Pedro Calmon. Lançaram mão de todos os meios pos
números do programa elaborado. síveís para- reanimar o corpo do ilustre aeadêmico, porém foram bal
Além 'de cantos e trechos clássieJ� bados iodos os esforços, pois minutos depois êle exalava o últimIP

� com texto na língua iníernaci'Jnul suspiro. !,ogo que correu a notícia cio infausto acontecimento, ocor-'�

� auxiliar, foram apresentadas, trnTIS- reram' à Academia Brasileira de Leíras' numerosas autoridades, entre
crições dos princ,ipais órgãos ':'!.e as 'quais o l'epresentanLé do Presidente da República, profesS(}l' Pe.
imprensa esperantista, com lloti"ias reira Lira, o ministro Morvan de Figueiredo, o repres'entante do pre
recentes sôbre o movimento inter, feito Men'des de ,Morais, parlamentares e outras persónalfdades de
'nacional pro lingua auxiliar. d,esl:aque no mundo político.

'

O Presidente do C. fez a distriblJ-1 S,\.O P.I\iUO, 26 (A. N.) - ,Causou o mais profundo pesar o fale-
ção das carteiras sociais aos nove"'; cimento do s'enador Roberto Simonsen, cujo corpo vem para esLa, ca
s0cios. Foram feitos concursos C')J1"! piLaI, tendo embarcado no trem especial da CenLral do Brasil, ontem
prêmios, çlestacando-se os premla- às vinLe e três boras. O Governador do Estado, sr, Ademar de Barros,
dos senhorinha Helena N. Spyri:1éS decr·eLou lulo oficial por três dias em todo o Eslado, em homenagem

Rio, 26 (V. A.) - O juiz Emílio zio Ferreira Calaça, Mário Gon-' e o a�adêmico Jairo S, de Mattos, 9.0 morto. Várias d(_degaç.ões do i�terior virão a São' ,Paulo prestar as:

Pimentel, da 7a Vara Criminal, çalves 'Cameron, Valdel}1aJ' Santos que solucionaranf ela melhor forJll;!, úlLimas homenagens ao exlinto. O senador Simonsen será sepultado
condenou, ,ontem, os empregados Ferreira e. Antônio J\I,endes' Fer- em elegante �speranto, os proble- no cemitél'io da Consolaç',ão.
da "Tribuna Popular''', processa- reira. lTIas linguisticos apresentados. RIO, 26 (V. A.) - O-senador Nerêu Ramos, assim que foi infor-
dos so;b a acusação de haverem Em sua sentença, o juiz Emirio Terminada a apresentação de nú· mado do falecimenlo do senador Roberto Simonsen, imediatamente'
reagido com armas de g'uerra à Pimentel declarou que se conside- meros culturais e intelectuais, ]'ca- compareceu á Academia e apresentou suas condolências e as do Se-·
polícia que, por ord'em do minis- rara injuriado pelo advQgado Do- lizou-se animado baile, com !]J('sa nado Federal, comunicando ao mesmo lempo que a,quela Casa havia
11'0 da Justiça, procurava fechar a· r,alécio Vaicá-cer, um d,os patronos de doces e guaraná. desig'nado os senadores Marcondes Filho, ho d'l\!qulno e Vaspasiano
l'edaç5.0 do referido jornal. dos ac.usados. Também determinou Os participantes da reunião n;o�- II-lartins para representá-Ia nos funerais daqüelre membro do Senado,
Salomão Malina, e Valdir da que' fôs::,em extraidas cópias do traram-se satisfeitissimos de poder (I que por sua vez o 'Partido Social DemocráLico se assoc�ava às home

Costa RUbirl1, os principais acusa- processo para setem enviadas ao utilizar-se do ef>peranto para a t,·v- nagens que serão prestadas á memória dó' parlamentar paulista, 50-

dos, foram condenados a seis anos procurador g'eral, a.f'im-tle que se- ca verbal de idéias, havendo a rí'iJ- Iidtando o �r.' Nerêu Ramos do embaixador Macedo 'Soares que, nas

e três meses de reclusão; Carlos Jam tomadas providênéias para nião conseguido amplamente os fins mesmas,. o representasse.
da Silva Reis foi condenado a cin- apurar a responsa:bilidade crimi- a que se propunha. RIO, 26 (V, A.). - O presidenLe da Càmara dos Deputados, sr.

co anos; Antônio Paim, a três nal do deputado Pedro Pomar. (Delegito) Samuel Duarte, também compareceu á sede da Academia, apresentan-
anos e oito meses; Osiris Guima- do as suas condolências e comttllicando Ler solicitado aos deputadoS'

LrãoepSesJ,aCaObqiUnaat.r'oeaAnnosibael doTl'Seixemirea_ Quem perdeu � DR. RAFAEL eG CRUZ LIMA Euvaldo Ludi; r-\ureliano Leite e Honório �nteil'o para representan-
,

rem a Càmara Federal nos funerais.

A data de hoje recorda-nos que :

,- cm lM4: faleceu o reformador

ie Genebra, João Calvino, nascido

em Novon, Picar-dia, em 10 de Ju-
Blnmenau, ZG (T. R.. E.) - Cuntínua o desabamento ele prédios,lho cc 1509; .

,

_ em '1635, os' capitães João Lo- nesta cidade. Hoje, 118 1,30 da madrugada, desmoronou con�plel:am()n_.
}(JS Barbalho e Antôriio Bezer ra, fi- .

te um prédio em construção, de quatrn pavimentos, de propriedade'
da Drngatia Calariríense _S. A, si lo à rua 15 de Novembro, Os prédios

'!'eram um ataque aos holandczc- .

adjacentes Ioram sériameníe avariados, desmoronando parle do pré
em Nazaré ,do Cabo (Pernambu-:o} ,

dia cio Café Ponto Chie, indo cair no rio Itajaí-Açu as mesas do "snoo
- em 18'12 foi assinado em nu�-

, ker, e parle do mobiliário. Grande, parle das construções da rua 15 de.'10'8 AiJ'es,�entre o representante rio -

Novembro, situada à margem daquele rio, está ameaçada de destrui_
Pr-incipe-Begcnte de Portugal, Joáo

ção. A população está alarmada ante êsse problema insoluveJ.
Hadcmaker. e o Govêrno Provisó- -

�iaO �::�a�roVin�ias Unidas do Hin

Um piouuinbo... ce
O Q��é�:�. ��::c�a;::�ii�"mO.fi�::

_:_ em 182il, a cidade da Bahia, eu- No fichário _comunista, apreendi- plano. 1\0 melhor eOl'teio. por Cr$;;
5.00 meneai••

tão ocupada pelas tropas portuguc-: do pela Polícia, figura como grande
vas do General Madeira, é sitiada benemérita, destacada e respeitável '0, E,�..�TADOpelas tropas brasileiras, comand-uras dama de Itajai, ligada pdr estreitos .",'

pelo Co�onel José Joaquim de Lima laços de Iarniha ao proprietário do Em vi-rtude de ser, amanhã, di"
e Silva (depois General e Víscorulo "Diário da Tarde". Santo-fer iado 0"'0 Estado" não cu•.
de Magé) ; E, também, como facilitador da eularâ, voltando a circular no pró.
- em 1827, houve nova sortida organização vermelha, em Joaçaha, xímo sábado.

na Colônia do Sacramento; c conspícuo udenista, sr. Antôní»
- em 1879, na Bahia, faleceu o Lúcio ...

Chefe de Esquadra João Gomes xlc Se quiserem mais, diguarn ...
Aguiar, Ulll dos -niais bravo .da Cucr

ra do Paraguai:
- em 1879, em circular di rigi.Ia

aos Presidentes das Províncias, ,;

Govêrno Imperial manifesta a :-'U.l

r'esolução em manter-se' neutro Da

Guerra entre as Republicas do Pcrú

e Cbile; ....

- em 1889, no Hio de Janeiro. Ia

leceu o poéta Francisco Otavia II'J

de Almeida Rosa, nascid- na mes

ma cidade, em 26 de Julho de 1;�2f).

CHEFE DE ESCRITóRIO

A,RNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinka Odontolollia

NOTUR::'iA
Das 18 ás 22 horas, com bora

mareada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Parva f7

Florlan6polll, 21 de MaiO de '948

Na Câmara Municipal
Indicaoões ,aprovadas. -Outras Dotas
Com a presença de 13 srs. Verea- transferiu sua inscrição para a �e.,

flores e sob a presidência do sr. são de quarta-feira.
Batista Pereira, realizou-se à hora

regimental, ante-ontem, mais uma

sessão ordinária da Câmara Muni- "Vátins indicações foram aprova-

cipal, das: - n. 32, do sr. João C. da Ros-i,
Lida e aprovada a' ata da sessão sôbre a necessidacle de-vser recons

anterior, a Casa teve conhecimento truida a balaustrada do cais Mh'a

do seguinte expediente: telegrama Mer ; n. 25, cio sr. Gercino Silva "'11-

do sr. Gal. Eurico Dutra, Presíden- carecendo a necessidade de entcn

te da República, agradecendo no- dímento entre o Prefeito e a direção
menagens por ocasião de seu nat,i- (l.e Institutos e "Sul América" sóbr e

lido; oficio do sr. osvaldo' Macha- construção de obras; n. 16, do ';1-

do, comunicando haver assumido Hamilton Ferreira, sôbre a' const-u
o cargo de Presidente ,da Junta Qa.. ção da Estação Bodoviárla '[esta

mercíal. Capital. O sr. Vitor Fontes aprescn-

INSCRIÇÃO: --:- Á hora-do-expe- tOLI emenda a esta indicação que

diente não houve oradores. O '1". foi aceita.

João B. Bonnassís, líder da maio- Foi aprovado, também, o parecer

ria que deveria falar sôbre o tele- 11.17, da Comissão de Finanças, emi
grama dirigido à Câmara por fun- tido no processo n. 16, referente à

cionários federais desta Capital. r;;- prestação de contas do sr, Prerei
latívo ao processo de aumento "ie Ito no mês de abril.
vencime.nto em trânsito, no ;'. " Após foi a sessão levantada.

- OnDEM DO DIA -

�
� ._,.--_.."._._._._---.--..._._._----._------:._.....-.-_..._-�...•-_,...•-.-.._-.�.-_........�----_.-'

� 'Aos êenhóres fofografos
� e Amadores

OMATEC

Falecimento dQ senador Roberto Simo-Dselll
QUlndo discurslvl na Academi� de Let"s

.

FRECHANDO •••

André Nilo Tadas{'(:

Reunião mensal
de maio

Em' Minas, a U. D. N. está daquele j.eiCo. O 81'. VirgíliO
de Melo Franco f'Üi reeleito, contrariando, ao que parece,
manehete do Diário, de há dias, na qual as reeleições esta
vam proibidas 'pelo Estatuto.

.o pega, enLretanto, não girava em tôrno da presidê'ncia,
mas da vice-presidência, de vez que o sr. Melo Franco reside·

110 Rio e o vice é quem dirige o pal'lido. Os srs. Pedro Aleixo

e MiW::m Campos apresenLaram um candidata e o sr. Melo
.

Franco outro, F_}ste fo.i fragorosamente derrotado. O sr. Melo

Franco não compareceu à convenção e, ao que drzem os jor
nais, não concorda com a eleição do candidato, dlo; sr. Pedro

Aleixo .

Vai haver estouro! Aguardemos f
-xxx-

O Diário, de ontem, alude a uma possiver troca de' dono
de apartes, no Frechando.

Dou, se 'tal aconteceu, a mão ii, rmlmat6ria" ao mesmo

!tempo que transfiro a frecbada para 'quem de- direito.
Tá bem?

RECEBEMOS DA REPU,TADA FÁBRICA INGLESA

ILFORD, FILMES E PAPEIS FOTOGRA'[1ICOS

s

� Conselheiro
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-
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Mafra, Fone 1658

auLLHERM.E.: T.AL.

54

CONDENADOS OS EMPREGADOS
DA (TRIBUNA POPULAR»

Varilm as penas de seis Inos e três meses a doi.
enos e dois meses de reclusão

ses. Os demais acusados foram
Achado por um empregado da DR. CARLOS LOUREIRO

Ieondenados a dois anos e dois me-
Fábria de Café OUo, encontra-si:, I DA tuz

I. em nossa redação, á :r.lisPoSiÇãO .le

ADVOGADOSses. São êles os seguint'es: Adolfo
�

�
Ferreira da Lir.a, Luís Nunes Cas- quem perd'eu, uma sobre-carta e'm- .

,
l.anhcil'a, Elói Esteves, Antônio

tendo �Tárias fot?grafias, coin .

'-li::

j Escritório: Rua João

PintOICarlos Dt'lls Bertão, Constantino respecÍlvos negativos. n,O 18 - Florianópolis
Pereira, Álvaro Nogueira, Mironi-

O b tet t d R b t
-

S��:é ct;i���;�' r:r::���, :a�:���:S� �� 2� (t. �.) o� pre!ch!f� vag�dO�! !bert�!t'!!�ne!
verino de Oliveir�, Mári_o Pereira I Senade o _sr. Luiz Rodolfo de Miranda, diplomado suplente de sena
da Cunha, Argemlra LUIS Soares, dor por Sao Paulo, em 2 de março de 1947 e que obteve, na' chapa Si
Antônio Porcílio da Costa, Ataná- monsen..:Miranda, 287.311 votos.

,10NI'0 'C�piLÂllr
�o*_.·t�é�ltird�-

•

COURA CASPA,
QUEDA DOS CA- .

BELOS E DEMAIS •

AFECtOfS DO

COURO CABELUDO. j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


