
�.. :/ ,4� ;'
..,

"

lio. 2 (lN) Agradeceudo a meRsagem dos trabalhadores de todo o S\ '8' Jt�,idelte Eurico
,8as.pal-Dlltra reçor.doD .ea se� discurso,_a fruass de J�&é Boailacio,., q> �,'. o Brasil trat�rá ipual
mente bem todos os extrangelros mas Jamais consentirá qle eles i te ·�d'b8m DOS legÓclos Inter
lOS do pais, e frizou: "Não pOdemos transigir, QDIOdo. estiver em �� ,àusa a lea'ldade para com
a n�sa Pátria." Toda a imprensa comenta esta 'enérgica declaração como 011 brado de

alarma á cODciência da nacionalidade contra o perIgo comunista.
'
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COlnvidam-se os diretores das associações beneficen.
tes des,ta capital, sem di,tinçã.o de

\ credo, religião
ou convícçãc <política e a tod o s as pes!'lôas que se

interessarem, 'pelo assunto para uma r'eun rao a

realizar-s9 no e'próximo di Q 10 de mo io, às 16 horas
'na séde d a L. B. A, à rua T ..afano 1\•• i sobrado,
gentilm9nt� cedida peJo seu presi·C1ente. Dr

!imal.,�orrê 1, a fim de ser elaborado um plano de Assis
tência Social aos realmente n.cessitados, -

gue, de

pois de praticamente organizado IInã em tempo
opo rtwno levado à consideraçao dos, podere. cone·

Itituidbs;' para as i'ndispensaveie medidos de inc��-
menta e estabiiidade.
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tiv e1l tn
tavam .cercados e que a polfcía

881 alO aw, era impotente para impedir

«qs da bancada do Partido Social Democrático aplaudimos a intenção contida no pedido é a�DSO' que dinamitassem a casa do

de informações do deputado Bulcão Viana, mas desaplaudimos os têrmos em que o IJ. udenísta Caruso (não é o can-

mesmo foi vasado», declara o deputado Armando Calil. Apresentadas varias moções tor).
de congtatuleções ,

- O lider do P, S. D. encaminha à Casa um pedido sugerindo ao
�, Abuso e desrespeito á Alí, num bordel saturado de

Poder Executivo encareça ao Govêrno Federal a construção do edifício dos Correios e
* *. pessoa do precl?,r,� V�ce- vapores �e alcool e de fumo,

Telégrafos de [oeçabe .

_ Outras notas. '\ Pr�sid:nte da. República � o. um udenísta se desa.vem ?om
A sessão de õntem da Assembléia tida aos 1,,1's. Valdemar RJUlPiP, Sau- sentes ao itnpnrtande conclave, vín- artiênête publicado na ultima um soldado que lhe tira a vtda.rj

-Constieuírste foi, .sem dúvdda algu- lo Bamos e OI1i1y Machado para 1'e- dos de todos os quadrantes do Es- página do Diário da Tarde" de telegramas para a Assembléia

ma, a mais. dJllíPoI'tarube que já se ceber iPal'ece1'. 'tJado, prestar-lhe. o 'C0IlJCl1.1rSO' de ante-ontem. Aliás o que mais pedindo garantias porque a

tenha ,ef'eliuado, em se atentando MAIS ·UM PEDIDO nE, .. J-NFOR- sua capacíríade e inteligência,' dei- dói, o que mais \ preocupa os polícia pretende acabar com os.

bem aos problemas vení.ilados, os MAÇõES xem assinalados na vida econôrrrí- mentores da U. D. N., e do seu udenístas ...

quais dizem respeito, dh'elJa.menllJe, O deputado udenísta, Osvaldo co-agrfcota de Santa Cata.i'i-IlJa, os órgão otíeíal é, a figura ímpar E cada dia que Ipassa, cada

com o pr,aglr.esso d€ �qanta Caar ina. Bulcão Viana, 'traz à Casa mais um traços mareantes de 'Uma nova, era do catarmense que projetou caso que merece um lugar' nas'
Em havendo numero ,legal, o sr. requerfmenbo sohicitando informa- de trabalho que se reimícía, sob os Santa C,fltarina no cenário po- "notas politicas" é levado á

Presidente José Boabaid declarou ções ao Poder Executivo sobre de- auspícios de um governo consti- Iítíco nacional, colocando-a em Assembléia: ... Miinal de con

aberta a sessão, sendo a Mia dia SHS- missão e remoção de' professores! üucíonal, cuja única preocupação é posição invejavel e 'nunca dan- tas, está certo! Isso, alimenta

são 'alllleri,o;r lida e aprovada. Do Na, 'wpl.'eciação do caso, Iravam-se o 'de ,trabalhar pela grandeza do tes atingida. Ainda azuorína o fÔfgo que dá vida ao ideal

.expediente constou a leítura de di- debates entre o autor do pedido e Estado e pela prosperidade do Bra-: os ouvidos dêsses tracassados oposícíonísta, . . mas tambem

vierSOIS telegramas e oficios rece- os deputados Armando Oalil, J, J sjl".
. Isalvadores .de Santa C�tarina des�r�ita � �,posição p'erante

bi,dos JJ.ella pl�esi'dêIlJcia. I OabraCKonder Reli's e Nunes Va- Sobl'e a moção, acima fala o lider o eelebre dlscurso pr-oferldo p�- a o.plmao lPiubhca. '

H:lL,A O DEP. CID RIBAS ! Dela, uderri,slua" J, J. �a;br,a,l, qlue .� a,póia II� Dr. ,Ne:eu Ra�o� ,qu'e des- Pana termi.�a: O< ?,ssunto é

InAo,'i:Lo, í;a!�OU o dEllpulla1do p€,lo A loorta allbura" o depu!Ladü Calil, ap6s perllr à .mes'a, nova 16'ltura do plU em plaça publ�ca �queles bom que o Diana !s�lliba o se�

m\lníe�pi,o de Xape,có, Cid Loures mag.níf.ico ol':Jjd,or que &61 está, lwi- requenime;p-lo, JÍo -q4� é allendido. I que, há cêrca ,de um ano, . pa- guinte: 1) quando houver:

Ri,bas, o quaJ 31pr-esenwu L�ma indJ- deDloi:ando na Assembl,éia pela ma- 1\IüC.XO Á. 'UtRE1JOR,T:A DO COLÉ.. gavam mo.J:eques·' e velldediores qualquer' pertuI"bação da ordem-

'caç�o' 'no sen Ltdo d,e sl�r sug.eri�o a.c I neill'a €S:Clort!?ih, dleJi,Clada.e ,�()e-
.'_

GIO. "BA'R1Rm"�.,..VERDE" I de tO'rradinho para· o ;�iarem ,alí es�á a"poUcia p,�ra .� res-l

governo do Estado a neoelssJd'a{!e, rente com -que ,se faz ou VIII[', mes- Pelo de'Pul1ad'o Al,frooo G3lIDPOS' sob as sacadas do PalaClO' da ta.urar, 2) os casos . aipOS os

imediáLa ,de desdobnar-se «} Ca-rtó- j mo ;nos mais a;calo1'aoos dlElbates do P. S. D., ,é lida da l:r;ilbUlna;' ·3.lpós: Praça Qinze. Houve mesmo inqu€ritos policiais sãO' :temeti

rio ,do ICrime le mais anexos daqu€,l,a' máta a dis'cus:são da ques�tã'o, com pa1avralS de aplalu.sos á dir'etoria dO; um moço que usa l:?r'ávata e dos ao judi.ciár.ib - é do Códi

COmall'Cla, as:s'e.gl..mando-�e ao albual a nOlLável fralse que allota,inos, por Qolégio. BaJrri'ga-Verde, que, ha'1.ar- destacado proce udenlsta que gJO :de Processo Penal; 3) que

seI:VIe_nt.uário o

.'dJill'1l!i'to."dle. Oipção I ser, de falto, muito exp1',esstÍva: de r·ealizo'U a solenidade do �a'TIça:-.laU�ito uum band.o de moleques emfbora os �ele;graI?a�.che!pl�m
em vmilude- do desdobramenLo, den- - "Os da b.ancada. do Partidc lllento d(l sua pedl'a angu'lar, a SI6�! e a testa deles fez passeata 'á AsseimbleIa no Intmto UlllCO

iro de um rpraz.o razoáv,el. A indi-;- J Social Democ1'ático aplau.dimos a gui,nbe moçãJo: +- '''Os r<eiPreselJ.1tan-lfrente ao Palácio, debaixo da de ipl'op1llganda p,olítica, mcs

cação" ,em apne,ç·o foá longtamente' intenção contida ,no, pedido de in- Les do povo ,Ciélltari,nellis,e, :reunidol'3 I

mais indecorosa algazarr:a e mo asstm, a po1íci.a não deixa

jusrúi.fi.cada pe,lo seu .autor, ,s'eníc1o! f01'1nações ; elo , depu.tado Bulcão -em Assemblé'ia ConSlbi'tuÍlllte, a!im; aos gritos de "abaixo o amare- rá q'lle se repitam aquelas his

decidido, pelo pJ.enário, alp68 s'e t€- Viana, mas 'desaplaudirno; os têr- de rplasmalr luma 'Consvibuj:ção de-lIa". kquela épo.ca a turba as- tóri-as dos rap:az,es de torradi-

rem manife's.tadlo OIS deputados Nu- mos em ,que p mesmo foi vasadof". mocnátilca, que -tnaduza' os senti-l salariada e enfurecida praticou nho. '

TIles VaJ'e:La, J. J. Cabral ,e Osvaldo Essals palavras foram recebid<llE menlLo's de Jusliça, L ihe'r-dade e as maiüres arbitrariedades Não vai nisso qualquer amea
BülJcão Vii,ana, ffiltenderam que a, com '6'SLDOndosas salv.as d'e pa],mas. P,az sOlcial e poiUlic.a dia ho-nrada ,e1contra o sossêgo e a paz publi- ça; é só qu€stão de respeito á
mês'a deveria ;nomear uma, oo.miss'ão O derpulrudo .A!rmamdo Ca<lil

p.
ro,s'se- nobl'e wlletivi.cla:de do Esl'ad-o, con-l:lljs, ?:ganizo�-se mes�-o "uma autoridtad.e.'e de ga;r�tia á paz

p'ara eSluudar o ca,so- em Jóco, o que gue com a, pa,la.vra es�a.belooeru:lo a gra<Lulam�se com a di,reção do Co- pol!-cla espeCTaI udemsta pa- e tranqmhdade publIcas. Po

foi feiúo. del,e fazendo parte os di.stenção 'enLI\e as atribuições de .légio Ba'l'l'iga-Vende, cuja ped['a ITa acahar com o s'ossêgo públi- sitiy;amente, aquilo que se viu

d'eputwdos Anma\]'dlÜ Calil, Saulo Ra- Ex'ecuLiv'o e da A�s<embléia üons- angllíla'r fôra lalnçad'a, outelm, soJ.e-,co. por ocasião d-o "Preto 29" era;

mQS e BullcâJo Vi'ana. t'ill<lJin.Le, res'p-ondendo, com pre'sli.ê- nemenlúe, nesLa cap.i'tal, IOl..T\'alf1do a I Os distúrbios eram diários e um albJuso! Esperamos tüdos

A LN,;HICAÇ",O DO LIDER NUNES g.� e s:e�',&llliidade, os apa1'Les que lhe fe.J.iz in:iiCliaLiva .eLos que �e', 'empe-Iman.d�os � distância pel'a �e- que não se relpi,tam aqueles �a
VAlRiELA ISóBRE O E'DIFíCIO DOS s'alo dlpgl<dJOS. nhalm nessa obra mEll'Jltona, qUE i

lebernma Tromheta do Dla- tos .. " E, antes que me esque-
C. E TEtLEGRAFüS DE JOA.ÇABA A:p6s salientar a r,eSipoTIlsa,bilida- tantos le a.s'8i,l1alaçlos s'erviços vai ibo". Mas aquela "bagunça" na ça, quando falarem em Nerell'

O segJuooo onadlor ilnscrÍ'lo foi o de dos deputados, o dr. Armando prestar á juvenLude es{ü.d<amti,l d'ê o�dem públka passou, embora Ramos tire.m o chalpeu! ! .

,
lider maJolrüúári,o, Q1ue 1l1]Jl'eS1enta à Cal'i,l 'a,ponta Ipa,l'-3 a,s g'a,llc,rias e diz: &la. Catarina, já ,dolwda d'e mod,e- não fosse concertrucra com a

Casa, '3jpós tecer longa,s cOTIlsi'dera- "A1í está 'o U)OVO .()l..Fáil-do-nos' e la,res esLabeleoimenuo.s de- lemsinc passag,em. pela Secretária da Elogiand·o 0-
çõ�s, ,faze-ndo 'a, pJ.�nário dados ,es- �SlP�rando que r,ealizelmos algolmais primá'ei?, secundário e sUlpenioT elsegurança, �e -outro desta,cado

pros,.dentelI:altlsLlCos que ,Jusüf!,cam .(} motivo uLJ! . dos qUla,lls d€lp,ende;m o progl'es.so dE tProcelf uldlemsta que de uma �
de sua i,IlJddlcação, um r,equElrimeI1luo CONGRATüLAÇõES Á iSECR:ETA- no'ssa tenra, nos seLorels .ediuca-ciü- penada, destitui� todos os dele- Rio 2 (A. N.) _ 'fiados' os
que _Jo'TI'Dlue na fónma s'eguilTlte: Jl,IA iDA VIAÇ",O nal, cívi,co '8 .patrióLilco, ;para honra gados e sub-delegados de San- jornais ocuparam-se demora-
"Indieamos que a Assembléi'a Ifs- \

Oom 'a QJa I ª,vra, o de[H.l.tado Orty do ES�3Jdio 'e 'grandeza cada ve'l ta Oatarina..Eta tempo bom!' damente das, feSltividades co-
'ti3Jd!ual Cons1ütuintle s� diri,ja a,o l\11à:Cihaidl() subme�� á con�s'ide'raçãc maior ,da 'P,��ria B.,msileira ":

, �as a ":ma�ata" acab?u e o memorativ;t.S do Dia do Traba-

,hollnado Chef.e ,�.o Go'Verno do Es- ?a '?a!s�, a segUllTIlLe moçaD-, após .sôhre {) f'ruto fala, a �egUlr" o atual �xeeutIvo, por vana.s ve: lho, pondo destaque no inte-
'tado, pa,ra 'que mtemedJa J'un.lo ae Justillfwa-Ia,: \ depulV8Jdo IÜsvalido Bul,cao VI'ana zes, fnzou que o. respeito a

resse üom que .o general Ga,slpar
s�. MiniS'��o._dos Est3Jdo ,?O� Ne-gó- "A At�s,etmbléjla ESlbwclJual COInsti- que diz da� razões de sua

...

bancada au�oridade é q�e�tãÜ' d� honra Dutra partiei!pou de tais fe,sti
CIOS ,da VH1JÇatO e Obras ,PuhI.J'cas, no ,[luilllte,.. ffi'gão- T'epresenbati:vo das que ,a aprova sem rest.mço-�.. na atual oomlnlstraç1l!o. E a 'Viiidades, comparecendo a varias
senüclo dle ,s,er Clonstrui!do, na Di,dade 8JSlpiraçõe,s 'e ansei'os, ,es<selJ.1JcialmelJl- Já quais i ao- se findar,em os tra- "bagunça"

.

udeniSlta acabou, de,las.
,d.e Jo'açaba, flLm edi.fíciü des:tJinaJCl.o �e democeábilcos, do povo de San- ba�hos, 10 depuVa,do KOTIldelr Reis embbI'a ainda reste a imorre- _

aos ICorreios e T'elégJr,afos, atdqui- ba Catarina congratula-'s'e, 'efusiva-. com a palavra lê um memor.ial dE doura saudade' dia preto vinte A bordo do 81·0 Doce['indo tá F'az'ooda 'Púbhica o Lerreno mente, oom a iniciativa a.uspi'Cliosa pes'sôas rtesidie'l1!bes em São Miguel no'Ve de outubro! E hoje,'
.

.

illeoelssári,o a essa finalidade, por e 'oportuna da SecreJVaria, de Via- dist.ri,uo de lBiguçú, em que s'0Ii1ci- quando o cidadão já sente se- Rio, 2 (A. N.) - O Pre-si

compra ou ,d,esapropriação, obse-r- ção, Obra;s púbJi.ca,s e Agtricwltura tam do Gov,êrno do Est8Jdo, auxílio gurança e não teme mais aque- dente Dutra esteve, esta ma

valdas .as fü'nmalidrudes legais". des,te ESlt8Jdo, que re,slul'ta da Reu- pal!:1a r<e:coTIlstil'ução da maiLriz local les grupos organizados pa'ra nhã, a bordo do c-argueiro Rio

A:p:r;ovland-o-a, o depu'Lado Vald8� nião ])eanômli<co-.A!gúool'a, 'que órá lllfim Ide que !p'Ü's\Slam, run a,goste cl'i:alr ambiente de pâll'�co, de Doce, que é .o primeiro navio

mar IHupp, da bancada da U. D. N .. se l'ea,li�a 'nes,La ca,pital, 00Im o pa- próx1Ino, ,comemo'rar o s,eu dia instabilidade e de incertezas'j recebido IÜhe,gado dos Estados

,_"eferiu--ise à ilmpolJ'tância da COILS- tll'ióL�oo e 'elevado pro:pósli'bo de hi ....cenuemári,o, sendo, também, no- 'veem os do Diário fantasmas, Unidos, integrante da ,serie de

lruçâJo <d'atquêle .edifí.cio. De acôrdo cons'eguir ",elemEIDtos Ique lS,irvrum à m,eada uma Icomissão pa,r,a avinaJI em \Calda canto. Aqui. numa

fes-Il� �dlquLridos pel-o Loide, Bra

oom O< mesmo ori'ténio 8JdoLrudo ide es�rulbuTaçãJo de 11m a entidade sôhre o pedi,do '3Jpresentado, ta do P. S. D., .um foguete, sem sllelro. O Presldente percorreu

qu'e seriam, enqua,uto nmo. fôs's'e pu- mla'ilQT - Secre�ania de AglI',iC'1.1Hura A seguir, o sr. 'PI'Ie�idEl'lltte euoe<r- pedir licença, .tQ;mando bonde todo 'O navio ácompanhado do

bhilClado 'Ü Regimento Iut'emo pr,o- - para a Stuper-viSÍÍJo dos traba- na {IS lur.albélJ�btos' marc-atrlIdo outJra errado, quebrou alguns vidros)ministro da Viação, diretor do

mulg'a.do, nomea,das Comissões para IhlOs dês!.e ramo de .a.dmin�slr3iÇãlo" sessão vara a p'l'óxi.ma segunda- da janela <de um udenista: tele-ILóide Brasileiro, o ministro da

.estudar á� iIlJdi,eações apTles,en1ada,s Oubros-sim, formula votos para f.eira, Icom a seguinte, oI1d�m-do- gramas para a Assembléia, Marinha e -o governador flumi
fi do lideI' da maioria sera reme� qule os 'aU:Jralii\lIdo{; :técn:iüOls, pre- dia _ trltbalhos Clünstituci'onatÍs. ; alardeando que os udenistas es- nense,

NA ASSEM8LEIA CONSTITUINTE
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Bombeiros .•.•••••••••••••••••••• lJ1�
l'oIícia •...•..• ; ••..•••••••••• ,.. l8U
Delega.cí .. O�,P. Soclal............ h/jt
Maternidade IIH
Hospital Nerêu RamOl ••••••.••• ..1
Santa Casa ...............•.•..•• l@U
Casa de Saúde,eS. Seba.tilo ...•. '

l f, •

Assistência. Mu.w:ipaf ......•.. ,.. l6C1�
Hospital Militar 11)'
14· B. C : l�h
Base Aérea ""
,." B. I. A. C. . , ', • . • • .. . . . 15f11
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16." C.' R. . � • • lboe

W,tm;a !,�Ii�ial �
.. .. • • • • • • • l�OI

Pemtenclársa ••.••••••.••.••..•• , 1511
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1.. B. A. • . . . . . • • . • . • • • • • • • • • • • 11114
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laboratório
Radio-Teenico-Electroe

Fundado em 1935
Montagem de rádio., Ampli-

I
ficll'do....-Tran.mi••CJlI'e.

Material importado direta-

, mepnte do. U. S. A.

ropr ietário
Otomu Georgas Bobm

I
E18ctte - Teonico - Profiw;lioJlo)

formado na EU-l'opa
Florianópoli.s

�ua JoGão Pinto n. 29 ,- Sob.

Senhorita!
Ao escolher seu' perfume !Verifi.

que' se trás a marca da perfumaria
"Johan Maria iFarina" que já era

preferida pela corte imperial d•
D. Pedro II

,,___._.............................•.................._--_._ ....._-"

BAR
Vende-se um, bem sortido

e b�m afreguezado
I Rua Tir'.:1dentes

.

RETIRARAM SUAS GANDI- •

DATURAS
Tôdgs as bebidas, inclus]vfj a�

fablticadas em outros Estados.
retiral'am suas candidaturu,
para 1'einar nos lares catRJ'i�'
Renses, - em vista da eertissi-

jIDa vitória do aperitivo KNOT.

SEU FILHO TEM UM
\, E N>C O N T R O

'

M A R C A D,Q!

J)esej,a obter
emprego 1

Precare então a DO" Geri.·
ela e preencha • nossa '''ficha ..
iaformaÇóes úteis",- d",ndo �
a. indicaçpes p088ÍveÍ8; qae ..w..
.'08 prazer em recomend.l0 (a)
lL'08 tntenssado8 .a aquisi(l. II. ',/

�IUJ fIiDCioDá�o. (a.).

:Haveria lula DIS ruas de ãssuncãa
, �

Poaadas, Argentina 30 (U. cedentes da frontei-ra para- Até o momento não foi pos-
P.) - As emissoras oficiais do guaía. revelavam que prosse- sivel obter-se confimação ou

Paraguai anunciaram que: gue a luta em Assunção e que desmentido dessas versões, fra
"centenas de feridos e mortos

I
o presidente Morinigo ofereceu cassando todas as tentativas

foi o saldo de pr.imeiro momen- renunciar, a fim de por' ter- de comunicação' telefônica com

to" em um encontro entre co- mo á guerra civil que já dura Assunção, uma vez que a em

mun ístas, tebrertstas e Iiberais, 49 dias. prêsa telefônica somente acei-
de um lapa, e forças do gover- Outra informação indica que ta chamadas "para amanhã .'_'_'_'_'_._._._._._._._._._._._._._._._._...."!':v
no. o comandante em chefe das ou talvez depois de amanhã, ' P

De acordo com as' difusoras forças do governo, coronel' F1'e- O corol Smith havia sido Dr. (LARNO G. '

.)
paraguaias o movimento teve deríco Smith, fugiu para a ei- nomeado chefe das forças do GaLLETTI
origem no ultimo sabado e vi dade de Florinda, na trontei- governo .poucos dias depois da A D V Q G A D O
sava a elíanínação do presiden ra argenino-paraguaia, tendo rebellão de Concepcíon, em Crime e cível

te da Re-publica, ministros e sido nomeado o coronel Emi- sete de marco. Ern seguida Constituição de Sociedade.

membros do Partido Colorado. lia Díaz para substítuí-Io. Diaz partiu 'para Buenos Aires NATURAL'IZAÇÕES
O relator dos fatos foi o diri- Mais tarde, fontes revolucio- por "motivos pessoais", 1'e- Títulol Deolarat6ri�

gente colorado, sr. Volta Gao- narias Informaram que Diaz gressando posteriormente a Escrit.• - Praça 15 d. Nov. 23.
•

'
, -}o. andar,

na. saiu de avião de Assunção com Assunção. Ontem, ao que cons-
R.. id. -- liua Tirade,nte. 4;l. 'I'destino ignorado. ' ta, .tería sido nomeado coman-I FO'NE _, 1468 I

OONTINUAM INTER- A luta nas ruas da capital dante suprêmo das forças Ie-
-------------------------

ROMPIDAS AS COMUNI- paraguaia começou, domingo galístas.
CAÇÕES , quando um grupo de mari- ------------

Buenos Aires, 30 (U. P.) -Inheiros revoltosos OCUJpaTam
/

Continuaram ínterrompídas.ipe- de assalto a principal usina de ----�

lo segundo dia conse-cutivo, as eletr-icidade da cidade. O go
comunicações diretas com As-"verno em seguida enviou tro

sunção nos momentos em que pas de cavalaria para' recon

rumores não confirmados, pro- quístar a posição referida.

1
Sim,

a vida!
senhera ...

I

,

\
- I

. Seu filho tem encontro mareá do, com
.Y�

Vendem -ee.
Geroo'r Marconi -- Londres 15/21:

volts -r: 30/20 omp.
-- 1440 R.P.MI

proprio poro corregar bateria. ou.

luz, com rheo.tato.
Motor 3 ph, 220 volts 2 BP.>

1440 R,P.M., com chave Triangulo,'
x Estrela e automatico com eixo/
ambcs os lodo. Marconi-Londl'es.
Motor gasolina. Iron-Horee COIRo

gerador 110 volts alt. �ada 800>
watts, '8 volte x 4 aml contJnua.,
completo c/tanque et� "

Rua João Pinto, 39', -- Sobrado.,
O. G. BOHM

,- t..
-

-

Aproxime-se mais de, 84'11&

amigos, e parentes envtanãe
-Ihes um número da revista CP.
VALE DO ITAJAt, edição d&<-

dic>.ada a Florianópolis
....... " -

Ag3Doia.4I R.pr_8ntaçl5e. _na
. Gefll!J

.

MatriB,: Ftol'ian6poU.
R,ua Jeão Pi.to. n. 9
CGi:t:a Postàl • 3"1
f'Hicl: Creaciúma

Rus Floriano Peixoto. s/a
(EdU. Pr6prlb),

T_legl:'Gmus' ·PIUMUS·
Açllmt... 'I:lQoll principal.
munictptOlll do Estado

Compete à senhora fazer com que êle cresça sadia e

forte. As vitaminas «A» e «D» são muito necessárias à
saúde das crianças. Estas vitaminas as encontrará em toda a

r iquezasua no

Tela para feeularias,
bronze·fosforesa.

Importação _diréta da

Inglaterra
Malhas - 60 - 80 ' 100 -120

largura - 92 ems. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Telegr.: MARILE,.Y
,

Caixa Postal - 5756
São Paulo - Brasil.

o mELHOR Dq'S mELHORES
.. ilf..i L'C..C,..S,ti�4(y') CQi M
COMO VMA DAS CONTRI8t1ICÔES OE G\JfJ<QA OO�lA60RA'I'ORIO OOIH-

O "RECO DtSTt "DOo"",,,,, R.>.,II;Ou 20�.

OLEO
DE

DE FIGADO

BACAHLAu
Rádio Dirus,ora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta

diariamente a Rádio Difusora
de Laguna.

970 Klcs. (ondas médias).
Horários de irradiações: - Da,

10' às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Flârian6polis:

.

D. F. DE AQUINO"�f.'�
Red. do Jornal «atESTADO»

CURE 4 BEBEDEIRA I,I De lIeu eaposo, poe, filho etc.
,

Enviando carta juntamente
cem Cr$ 10,00 registrado co;m o'

valor declarado, solicitando o:

"Excelente ,receito paro curar e

nefa!jJto alcoolismo", à FELIX
SILVA .- Rua Major Costa nO. 110

. ,

Florianópolis.
m MM e.e rzwwatmp, �"

o ·ESTADO

de LANMAN & KEMP

,Resolvido, enfim, seu problema financeiro J
Adqu.ira TUDO de que neee.siiar,

de UMA SÓ VEZ,
,

paga.ndo PAJt,CELADADlE_TJ:, '

OOIl1 as VAlVTAGE�S d.a compra à, 'ri..,
..arriado';'se do

'

, ,

CREDIARIOSISTEMA KNOT ,�o ........................

I
�

SNRS • I1\SSINNATES
Reclamem imediata-

Imente qualquer irre-
gUlaridade 'na. entrega,
de seus iornaes.

Encontra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado Público.

,

.

Mi"""'. H*Wd

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAi

.....5
......0.
_yel.
IUdIp

,

G"I�delra,
Bicicleta.

J61aJ

Uvros
Chapá••

, anltalatift .Iftrl_ ......
Artll" ,.r. " lel

Pel..
CHICOS
Qual8ftUel' 1II'tI...

É UMA. DOENÇA
MUlTO PERIGOSA
PARA A FAMÍLlA
E PARA A. RAÇA
AUXILIE A COM
BATEL-A COM 'o

m••m

INDOSTRlA, coMáao I SEGUROS kN0T I. A.

o.K,,�

os
-

OC�U
Zi

-

Agentes, Exelueivos 'para a venda, de Aulomoveis e

Caininl\5es da: Mo'rea. Francesa
'

C 1 'T n' () E

.�p

'''Quem extraviar ou inutNizar e

c,e�tificado 'de 'aÜstamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
si� Incorrerá �m multa de 20 a 180
cruzeiros aquele que extraviar ou

inutilizar o Certificado de Reser
vista".

(Art. 129 da Lei do Serviço Mm.
-------- ��------__------��tar).

Neste Estado, endereçal' propostas à:
S. I. V (Sociedade de Importucão e

venda de Automoveis, Ltda).
Rua General Polidora, 130 - Rio de Janeil'o.

"

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sua oração.
AIO receber o premio, o dr.

Reogis passou-o as' moos de sua

esposa, que Se achava- presen
te.

o E�TA.DO-Sàbado 3 de Maio de 19,4i7 3
���,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

������.�OO�f,;������ R. H. 'BI�eC:I:sfte ,-SOru�lilaçãl de IPrê��rl�(:O:::�DI)J
foi que escolhemos o día consagra- �rVlçlS Como 'nos anos anteriores,
do ao .trabalho pana o lançamento (EM ORGA:NIZA�AO) realizou-se ôntem na Faculda-

DR. ROLDÃO CONSONI ela pedra angular de um novo, edí-
- CONVOCAÇAO -

de de Direito, a solenidade da
'I'ranscor.re hoje o >8Jruivler.sário Ifc io educaoíonal. Rubens Hiran Bosco ,e Da'lmo Ferrer Bosco na qualidade de f'un-

entrega do prêmio "ConSul
Pe1

.

denoí d ó dador-es de R. H. BOSao 8. A. - Organização d-e Vendas e Serviços -

Carlos Renaux ",.natalícío do sr. dr. 1R&ldãÜ' Conso- ,I lOS que VH�DIIDl oepois e n e, v

ni, abalísado médico .em nossa ca- quando rrsuitos e rrnuitos anos fo- convocam OIS S1'S. suoscrítores do capÍllJa'l, social para se reunirem no
O prêmio foi instituído pelo

Ital nem deeoroídos, este ato será lem- dia cinco de maão dia ano.de mal noveeentós '8: quarenta e sele, ás dez saudoso industrial, para o alu-�'Pl .

noras, no escrjtório de R. H. Bosco Ltda., à rua Feliip,e Schrrnidt semAliando >á ,sua 'competêooia pro- J brado com reverência! Eles dirão
, .

,
' . ,<' , . . no que obtivesse as melhores

fissional Ipronunci.1lldos dotes de' que, nUJID dia em que as chaminés !1JU��I'O, esquina {Ia 1 ua Heroílio Luz, EdllfICIO Iapeíc, na cidade d,e notas no quinto ',ano, na cadeí-
b '.rI ,.., •

I'IIll- dos estaoelecimentos fa'''"''i.''' de to-I Itaja.í, Estado de Santa Catar.ína, para deliberarem sôbre o lauto dos Ira de "Día'eíto Industrial e Le-Umanh.1alUe, ,g. s. tem sabido. IUl rc Q
• -

d b d
-

b f
-

d
por-se TIOS nossos meios sociais e do o munido deixaram de fumegar I peri

tos de av.ahaçao. os' e�s que >everao, e� rara pa�a a ormaçao e
gfslação do Traibal!ho", sendo-

lt
.

.

pana que OIS homens do traoath parte do capital social, 'B sobre a constituição da sociedade. de mjl cruzetros.'.<Cu ?rals com mel'8I?ldo . des'�1!�' ' ,

'.
" ,

' .' , '

.

.

. o, Fícam convocadas novas reundões para as quatorze e dezoitos horas-.:IIlobvo por- ,qiue-s,era hOJe e<fusnr.,a'--I pudessem, deseançar: . poucos, días' '. .

"d'.·
.

"ih .··t
'

t"'"
Reunddos professores e alu-

t
.

deooí J'I Sant C ta
" do mesmo 'dia, se o numero os &U OOr!< ores presen e,s :iJS pr-imeiras nos e o vencedor, dr. Fran-men e cumpri;mentwdo pelos ,seus ,ep.olS l,Je, em' ,ua ai mna, ",e

. _

.

_ . « .,. .
.

t:JU
.

. di
.

ad I haver ínícíado uma Inova era demo- reuruoes, nao satisfazer as eXlgenmas da LeI.
cisco Carlos Regís, abriu a.;��rs���I'���;&: mrr

. ares,

créÍlti,ca, seus avos, com o pensa- Itajaí, rSanta ,CalúaTina, em trinta de abril de mi! novecentos e qua- sessão, o diretor do Estabele-
M

.

':B
'

L Ib d 'lt h' r,enta e sete. .

cimento, professor Urbano Sal-
=�i� ��a:�81�=� f,i':':T:S:�' f::� E����v���:;;;����,���:::� ···i'�O·"·ri-L:"''''''''U';�'"P'''I�·O��TírO';''''''-O:'''',;

..

;.,r�O'-�I"�-N;.,r...t-C7'J'&"I"'D-Y�E*''''-N·''''·-l
....

"-E
......

���nii�.e, disse o motivo da

,CCioná�Kljo�:mC:�:��s:d'AlaFJDj,o, au- �,�O:d�ns������aio,res faoídidades a "nN .

, aoE;o[::O�i'�e��qu: :����::.
:::xillial' da Ooletorja Federal de, Tu- Assim falará 'a ,poste1'iidaJde e a Rio, 2 (Â. N.) - Recebemos solução do govêmo de suspen- oatedrátíco por concurso, da
.barão, sua ;y,OZ será' o melhor pagamento do gabinete do ministro da der as compras de libras ester- Cadeira.

'

Aruívecsar iou-se, a Iprimeiro des- aos nossos atuais €Isf,oroos e ta- Fazenda a seg�nlte nota. "O lina por Intermédío �o Banco Com a palavra, o ilustre pro-
te, O> sr. AbEl!.wI"do Brandi, comer- digas. Banco do Brasil e o (Banco da do Brasil, Tanto aqm como, n,a ressor desenvolveu teorias com
-ciário em Laguna, onde é muito Inglaterra firmaram acôrdo) Inglaterr� na� esferas OfiCIaIS relação ao direito trabalhista,
,.est:imado. Exmo. Sr. GovernaJdor do Estado e�, virtude �o qual forall! reI- c?me:.:,ciaIS rema grande sa- trazendo al,gumas observações

Tr.ansoor.r,eu, dia 1, 'o natalícIo da Em nome da direção do Colégic DIcmd'as, hOJe, as operaçoe� de tIsfaçao, pelo fato de_ ter-se de um eéleibre professor, com
�sta. Di,llma R�g.is Mattes, datilografa BaI'lriga-Vell'cLe con\'\ido-vos. a Ian- compra e venda de esterlIno.sl conse:gmdo �ma sol,u�a? que relação aos indígenas da Oce-

. .da EII1,presa IConstrutora Universal çardes a ,pedra furj.damental do pelo> Banco 'do Brasil, e cruzeI-; permI� o bVl'e .r�lmclo �as ania. I

....e filha do sr. Renée Matos, tendo edilfício que ,se ,destina :ao seu fun- ros pelo banco da Inglaterra.! operaçoes comerCIaIS. O acor- Sua oração foi cheia de sá
:·sid,o muitto felilCitada pelo trans- cionaimenlo, a, qual será por sua As transs.açõe� co,?ercia!s enol d� sôbre ?S congela.dos

•

brasi- bias citações, que muito agra-
�'Curso da d'31�a.' "ez, maJis um glorioso manco na

I tre os dOIS paIzes, lDcluslVe as leIros sera tambem fIrmado daram o culto. auditorio.
_ANTôNIO F1FJLISBLNO DA SILVA história do ensino em Saruva Cata- efetuadas durante o mes de brevemente, visto que as� diver- Ao terminar uma bela sal-

Delflui, hOj,e, o aniver,s,á!rio naúa- l'ina, tã,o superiormente gizadá pe- abril próximo findo serão es- g'�ncias .s�scitdas não ,sao �e va de palmas o�VÍiu-se no salão
-lício do s'r. AnLônilo F,eHsbirno da los nossos predecflSisor,es e a cujc crituradas em conta especial, moldes a Impedir uma soluça0 norbf:e da Fa.culrdade.
:SilV1a, funcionário federal, apo- desenvlÜlrvimenLo não fa.i,ta.l"á, pm cujos sald?s ficarão ,á disp<!s,i- que c?�sulte os .interesses.e Em 'seguida, 'Prediu a pala
.$enLa{lo, cerLo, 'o apóio irrestrito de voss:a ção do paIS credor. ,'possibIlIdades atuaIS do BrasIl

vra o dr. Francisco Carlos Re-
Drudo ao grande núme�o, dfl suas inl,el'iogêooi:a e ,o C,OMUtSO d-ecisivo Â solução atende plenamen- e da Ing'la.íel'ra. gis, venceedor do>' p,remio. de

-I1elações de '3lmiza,de, ilIlJcontáveis do vosso patriotismo à tes'ba dos te �os ,in�eresses do BrasH, que'
TOME APERiTIVO 1946, .

que fêz' uma eocplanação
'oilerã'o, por Icerto, as c>Qlligratu!açoos dest>inos da, nos'Sa 'Ilerra Na.vrul".

_
serI� pI"eJudic,ado se o� saldos

' i

, da legisl'ação tra;bal1hista, an-

,,·que recebe,rá nesLe 'ens,ejo, ás 'quais Terminada a araçãü', que fo'l do Intercamblo comerCial com

K, ;,' "".' (), 1..... tes de trinta, indo> buscar el€-
'nl()s associ:amos. alplauldilda pelos 'PreS>8ll1Ues o pro! a Ing'laterra continuassem ser

1 '" mentos até nas ordens régias
- Anivoersani.ou-s'e, ontem, a s,ta. J. A,J,cântaTla dos Santos, sooretário creditados na conta bloqueada e al'Va�ás de 1688. Disse que a

-Maria de Loundes Souza Lenia, ,leu a ata que, asshnaqa Ipel;às mais sôbre ,a q,?al não po�erbtmos I] t
-

d legislação de trinta para cá,
.orfidal administrativo do Tesoure a1t�as autoridades, foi, juntame.nte sacar

••
FOI estde etxClu�lVamente mIpOr açao e. 8JOhavR-:se adiantadíssima e

..co Es,ta;do, 'que Dooebeu ,efUlSlivae oom-varlOS outros documentos, o motivo que e el'mInOU a re· ainda rllaH!S, com a deeretação
-fe.li>c,j,Lações do ;círcul,o de surus, ami- ,ene,errada na 11Nla ,de ,cimento.. O I '8 Itomemora�o'"es aeUcar da "Consolidação das Leis do
:.zades. I

I
sr, dr. Aderpal R. da Si�va, Gover-.8" y Rio, 2 (A. N.) -O Minis- TrabaLho". Terminóu, mai.s ou.

- F,ez amüs, ontem, o menino nadar dio ;És.t�:o, ClunvldacLo, lan-

d d· I . Itro da Fazenda transmitinu ao menos, com as seguintes pala-
.:José Renjüo de Souza Neto, fi·lho do

I CO:1 ,a. pedra f.uI}(lamentall do nÜ'Vo O I,a. o, -

diretor da carteira de eXlpor- vras: "É com ésta legislação,
�.sr. O.sni Souza. edlfIcw, .sob vlbramlbe s,aliVa, de pal- Rio, 2 (A. N.) - De todos tação e importação do Banco ainda mais 8Jperfeiçoada pela
"NASCIMEN'IlO: mas.

-. .
oS pontos do país. chegam noU- do Brasil, por copia, a e�posi- COlIlstituição de 1946, com re-

O .llar do sr. Mario Antônio Luiz, lTôdas, aiS sole,mdades foraJ!ll abrJ- das dando conta da festivida- ção de motivos do ministro da feflência ao trabalho do menor,
-::-20 SargenLo do Exémci.to eIIll s'el'vil.{o 1h,a,nLa;das pela banKja do 140 B. C. des comemorativas do Dia do Fazenda sôbre a IPOssibilidade aos lucxos na e'mprêsa, a igual-
-no 14.0 B. C., ,e die sua ,eXima. esposa-.·e 1�'rIla;di'aid�,s pela. Rádio �ua.ruj,á Tr8Jbalho e acresicenta;ndo que de eXlportação do ex,cedente de dade entre diarista e mensa-
�;;;.r3J. ,Mvi'na N. Luiz fó,i enriqu8lciido \cu�os s'erVI()OS -estrveram, Impeca- as mesmas transcorreram num açucar, na qual o presidente da lista, etc., que o Brasil não é,
<'Com o n<3slcimento de um gala.n!Le e v.EHS. ambiente de /perfeita orderrn e Republica exaro>u o seguinte e, não ser'á, cUma para doutri
-robusto ga;�,oto, que' recebeu oQ no- , Regi,stra:ndo, esta noLa� fo�n:'Ula- com ent�siasmo, delas partic.i-I deSlpacho: ".A;provo. �as reco: nas 'exóticas:' quer. fascistas,
cnJe de Marj,o. mos voto!S palI a que a, DIretorIa da pando nao somente as classes mendo que a ICOllicessao podera quer comunIstas, fazendo co,m

"O Esialdo" a'Pres,enta aos proge- So.cj.eid:aid� Collégio Bar,ri,ga' Ver�e trabalhistas mas tambem as ser cancelada a qualquer mo- que todos os >brasileiros e es-
::llitores, muitas felilcitações. ,

torne em rea}j�lade, de�tro � �1�JoS autoridades 'oficiais que a'SSimjlme,nto, se as, superi,ores conve- trangeiros a:qui· domicHiados,
NOIVADO: curto ipra,zo, tão ,grandIOsa lntlCla-

comungaram com os operarios niencias nalCionais o exigirem, tenhlam plena libe:rdade de tra-

_

Com a ge"n�il senh�rinha Zilá I f,Iva..
.

'

na comemomção da data máxi-:I independenJte_:nente de qu�is- bal,ho, regulada a.penas para o

Mendonça, dileta filha do S1'. ma do trabalho. quer reparaçoes ou resalvas '. be.m comum, de aIDIparo a fa-
.João Mendonça, �justou nupcias «O Estado.. nâo deve ser mil ia,' estimulo ao labôr, ,para.,
<D nosso distint" cnnterrâ'1(,o sr pago em parte alguma

C oMUI C A A,O
o engrandeciento do nosso qU€-

Waldyr de, O]iveirl) Santos, do nosso Estado por rido Brasi'l, que no.s, fará ama-
i"uncionárin da I.O.E. I mais de CR$ 0,50. Nossos 10, dentro da de.mocrácia, ho-
"VIAJANTES: . revendedores tem mar- je mais do qrue ônvem e amanhã

nR. BE'R'DAGNOLLI JOR. gem suficiente para não mais do que hoje."
EnlconLDa'-s'e enLr,e nós, o' 11IOSSO ultrapassar este preço'. Uma salva de pal1mas ecoou

::1llmilgo ,dr. F,ranci.sco BeTbagno.ILi Qualquer majoração é no recinto, quando o dr. Fran-
_Jor., Di,gno DirelbQr da Estação Ex- EXPLORAÇÃO, R. H. BOSCO LTBA. tem o prazer de comunicar' a imtolação de cisco Cail'los Regis terminou·

1
. .

sua Filial ne.ta cidade de Florianópolili, com elleritórios e loja à Rua'peri'ID'en!.a de Videi,r'a, e a,qUl vem
Tiradentes n. 5, onde põe � disposiçéiio dos seuli clienteD e amigoe.

lJlara partiClipar. da Reunião Agriú'o- Anunciando uma gramde variedade de artigo. que integram as di.-
'Ia, aLuaLmeT1te em aruelarrnento na ponibilidadell das suas Secçõee de Venda.: Rádio.. �efrigeradorelJ.
�Béd,e ,da' ,Cruz Vermellha. enceradeiras. eletlJ'icidllde em geral. material fotográfico, a.utomúveis.

J. ALCIDES BORDIGNON bicicleta•• rnotocicleta., máquinall de s.crever, máquinall indu.trfai&
e agrícolas. motdres. ferragenll, material p14fitico, artigo� para Ill,e-Esbá em FJ.orjanÓiPo.Jis, o sr. João
sentá. e para escritório, móveill de aço, cerâmica e um grande número

_Alrcildes'BoIldigmnn, ClomeroianLe em de .utilidade. diretamente importada. da Europa e da America do

1101- absolvlDdo-Videira. Norte, -- R. H BOSCO LTDA. Organização de Vendas e Serviças par� rEMíLfO VAQUEiD o Estado ,de Santa Catarina r agradece a preferência. dispondo ae a

«servir 'eempre e do melhor modo», princípio de trabalho que se

tornou um verdadeiro lema dentro de .ua emprêlia.

_.ANIVERSÁRIOS

Visila Fl'O'ri.anópo>]i:s" O sr. EmÍ
''iJio Va,qued, ativo re.pres'entante da

',conceitua'ela JiDma Rinder, do Rio

VENDE-SE
um �obrodo !';tn nB Prpça da

Banieira na. 67

'''Trllts'' rom Antonh r,.-illn na

RELOTOARIA GRILLO
-,---,-----------

'SERViÇO DE
METEOROLOGIA

P.-e<rie& do tempo. até 14 hora.
·..do dia 3 na: Capital:

T"mpo: inlltável com chuvas.
'I'A"Y\-peratura: estável.
V.. ntOIl: do quadrante sul.
'T ......'lperatura. extremas de ontem:

-m",-f;r.ma. 22 8: minima I O g

Rio, 2 (A. N.) - Eduardo
Arno'ld foi conde.nado a pena
de 25 anos de prisão pelo TSN
por crÍlme de promover ou man

ter em teritório nacional, um

serviço secreto de €spionagem.
O cond8'lJ,ado requereu ao. TSN
re'Visão processo, alegando co

mo prova a anistia e o reco

nheci.meh.to d€ sua inculpali
dade pelo juiz que o condenou
em 'primeira instancia .. Ouvin
da a procuração geral, emitiu
longo parecer opin.ando pelo
deferimento do pedido- e con

sequente absolvição. Na ulti
ma ses'são o TSN po� unanida
de de votos ordenou a imediata
libertação do condenado.

Preferem U 'presidencialismo
GOIANIA, 2 (A. N.) - Também na assembiéia de Goiaz estã:o sen

do f'eitas teTIlbap,vas para a ado;;ão do, regime pal'iruTB:e,nta,rista. O mais
ar1O>01'.o.SO defensor do parrlamentari,smo' é o sr. WilmaJ.' Guimarães, da
GDN. Sabe-s'e, porém, que a sua própria bancada é c01l!l:trária a q1ual
quer Len:dêIIJéia. 'PaTlamentari:sta na constitui'çãJo de Goiruz, fi,rma,nrdo-s>e
o conceito, pr,esidEffircial!i.s La já Clons'a,grado na carLa de 1946.

E' ,impossivel. Iran,sigir
RIO, 2 (A. N.) - A i>ll'liprEffis'a vespertma desta capItal des'vaca a

a,firmaçãlo do, Gal Dutra. em seu disc\]rso, ontem, no CalÍJete, dirigido
aos' trabalhadores: "É illllpossiiVel tr.a'Il;sigir quando estiver em causa

o Brasil". , _J.�
'.,l� .
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Clube Doze de Agosto--Dia j, sábado, com-início ás 21 hs. grande soi
rêe, Eleição tia MatfrioBa do Departameatê Espertíve .. Sorteio de artísticos bríades
entre as senhorinhas presentes, Notavel «show» com a apresentação do conjunte ve

cal' «Aguias da Noite» e de outros canteres desta Capítal, Venda de mesas na se-

cretaria do clú:be, a partir elo .

dia 3o_, á Ç$20,OO, com direito a 4 cadeiras...
,

Empr�za. de navegaçao G�!���?2'8�b-r����ollrmaDdade do �euhnr Jes�s dos Passos
C I-t E Fi =- M 0_ G�:=a��DO� RESOLVE

'I
" e HosPital de Caridade .'

.

.
- , De acõrdo com o art. 15, item IV, do

' . VERA CRUZ
decreto-lei n. 572, de 28 de outubr o .) ,

.

ele 1941: De al."cl.em da Provedoria de$ta Irmandade e de acôrdo fIIom

Dário da Rosa para exercer, interina- o pr';eeituclil� no artigo 98 do Comprom'isso faço p�bÜc�; qu'� no dia

mente, o cargo da classe H da carreira 4 de ':noi-:> pr6ximo vindouro, à.. 8..30 horà.' será realizada no Igreja.
ele Oficial Administrativo, elo Quadro do MeniRo Deua, Mi_50 Solene com Serm·ao do Evangelho pregado pe
único do Esta-do, para, ter exercício na 1. re1Jl.mo. ConeqCil Frederico Hobolt. em comemoração Ô,'s'-fe,8tividade.
Assembléia Legislativa Estadual, correu- da' «Vera Cruz'».
do a despesa por conta' ela verba 0-60-1, Para Quistirem à.B referida. 8 .. I�J'lidàdse. ficam' éonvidadCils to-

do' orçamento vigente.
. doa oe fiéis e' especíc.l rnerrte , os Irm·ãos e Irmãs. revelltidcs de bolan-

Valda Vaz para exercer, interinamen- drouli' e' fitas.
'

te, o cargo da classe H ela carreira de Censisterio da Irmantlade do Senhor Jeaus A.,I Passos e Ros--

Oficial Administrativo, elo Quadro único pitaI 'de Caridade. em. Florian6poU., 28
.

de A,bril de .1947,
do Estado, para ter exercício na Assem- José T01entino'.Ja SQl!za-: Adjunto do Secretaria
bléia Leg islat.iva --Estadual, correndo

'

a
o

_--._._
..

_.-_-_-_._. --_

clJe'lpesa por conta ela verba 0-601, elo 01'-

çamen to vi.gente.
Decretos de' 29 de abril de 1947

O GOVERNADOR RESOLVE

Conceder exoncrnção:
A Mar-iano Fontanella, do cargo de

Juiz de Paz do dístrtto de Meleiro, mu

nicípio e comarca ele Araranguâ.
Nomeai-:

De acôr-do com o art. 16'9', c10' decreto

lei n , 431. 'de 19 de março ele 1940:

José Coral para exercer o. cargo 'de

Juiz de Paz elo djstrito de -Meleiro, mu

nicípio e comarca de Ara.ranguá.
De acôrelo 'com o art. 15, item V, com

.blna'do C01TI o art. se, parágraro úní

co, do decreto-lei n. 572, de 28 de

outubro ele 194,1:

'Olga Firmo, ocupante do cargo da

classe. F da carreira ele ]!;scriturário, .do
Quad ro único elo Estado, para exercer,

ínterjnamente, CO'l110 substituto, o cargo
em comissão. de Ajudante ele Tesourei

ro, padrão H, enquanto «íurar o ümpedí
menta do respectivo titular -Man�e'l Fre
elerico ela .Silva, que foi nomeado Tesou

reiro, padrão M, do Tesouro do Estado,
em vir-tude 'da li-cença' concedida ao Te

soureiro Ivo Reis Montenegro.
-

Decretos de 30 de abril de 1947-
O GOVErRN'A-D,OR RESOL\'íE

Nomear:

De acôr'do com o art. 169, elo deheto
-Tei n. 431, de 19 ele marco de 1940:

Eurico !(ro'bel: Escrevente .Iur-arnen ta

I
do relo 2° 'Dalbel1onato do Público, Judi-

ciai e Notas e Escrlvanias de órfãos e

e Ausentes da comarca de 1tfl'j�í, I' .para
substituir o respectivo serventuário vi

talício, Damásio Umbelino Br ito, en

quamto .durar a sua licença.
João Badzak para. exercer o cargo de

Juiz ele Paz elo distrito de Grão Pará

município e comarca de Orleães.
De acôrdo com o art. 169, do decreto-

, lei n. 431, de 19 de março de 1940,
corrsbínado 'com o art. 10, do decre

to-lei n. ,,45,' de .g de dezembro de

1946': ,

Francisco Albirio .Medetros para exer

cer o cargo de Oficial 'de Justiça da co

marca de Orleães.

De acõrdo com o art. 7°, item II, do

decreto-lei federal n. 1.202, ele 8 d.e Iabril de 11939:

Carlos S�ãra para exercer o cargo de

Prefeito Municipal lele Cresciuma.

Jordâo CadOl\m para exercer o cargo
ele Prefeito Municipal 'de Nova Trento.

Erwin Scheídeman tel para exercer o

cargo de Prefeito .Munrcipa l de Ibirama.

Conceder exoner3ção:
A André GazolJa., do cargo de Oficial

de Justiça Pr-ívatí vo da Fazenda 'Esta

dual, da comarca de Orleâes.
Herrniruo Ajberton, {lo cargo- de Juiz

.

de Paz do distrito de Grâo P-ará, muni

cípio e comarca ele Orleães.
A Adelo Calelas Faraco, elo cargo de

Prefeito· Municipal de Cresciuma.
A José Valentim Borgonovo, ao 'cargo

�llW_""''''''__''Ió '''IlII'''S;'''''''iIS ''''''''�''':IJ'''';_'1''-",.."''''--_.....__...__.''''''''',.''''....''''''-" de Prefeito l\1unic1pal de :�ova -Trenro:-"

� A Germano 'Beduschí, elo cargo, em ca-

I missão, ele Prefeito -Municipal de Blu
ll1enau.

.

A Rodolfo Koffke, do carjio ele Pre-

I '1
feito Munici.pal de Jbirama.

Designar:

.

Bruno
.
HilelE'brand, Diretor do Expe- ,

I dlente e Pessoal da Pre.fei-tura -Munici-

I
paI de Blumenau, para responder pelo

. expediente da referiela Prefeitura.

NAVIO-MOTOR "ESTELA I,

maxima rapidez e garantia para transporte de auas mercadorias
Agent�s em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

FAR'MACIA ESPERANÇA
d'O Fannaeêu.tico NILO LAUS
Hoje 8 a��hã será a s�a prefer:kta

Drogas nacionais e estrangeirlUl - Bomeopátias - Perfa
madas _; Mtigos de bOlT"Cha.

. Gueate-1Ie a uata obsel'Tiftcia no r�eeitaário médico.

I CONTA CORRENTE POPUi:..AR
Juros' 51/2 a. a. - Limite Cr$ JQ.OOO,60

Movimentação com cheques

H·aoco do Distrito fede.ral S ..A.
CAPITAL: CR$ 6Ó.vOO,.,oOO;G+J .

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
IIlIa Trajano. 23 • FlortanÓPO·lls

Empresa «'Construtora Uaiversal»
A maior Organização Predial do BrisM

AVISA
A todos os portadores de títulos desta conceituada em�,fesa,legalizar seus títulos, afim de obte-r o reembolso de acôrdo com

o Decreto-lei nO, 7930 de 3-9-45.
Para maiores esclarecimentos é

tório central nesta Capital sito' à
Florianópo lis,

NB. Não faça �ua inscrição em outra
. empresa, congênere.

. sem pruneiro conhecer nossos novos Planos de vendas'

lavor dirigir-se ao esceí
rua Felipe Schmidt sifn

IIJTOMOBIUSUS I
Afenmo

...

P01'O •

o seu dínamo ou

motor de Q.Ua.co

OFICINA ENALD'A
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94
.

I i

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carv.alho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra. Dr. JoeqUlim Barreto d� Âra1ljo
l': José Abreu..

COMPANHIA -ALIANÇA DA lAtA
'u-dIt e. 1171 _, lid�: I A fi IA
mcm�8 fi TlU.!f8POll'l'k'l

Cifras do ,Ba19DCo de 194'4:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabílidadel
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80_900.606,30
5.978;4'01.755,91

67.053.245,30
142.176.603,80

Sillistrom pagos nplt últimolJ I\) aoolÍ

RespoFl9sbilidades •

98.687.81-6,30
76.736,40! 306,20

6RATlfICA�8E BEM,
a que� achou e entregar duas
p.equenos chaves tipo 'laje, perdi-

. das no trajeto Rua Preilidente
I Coutinho _O. Rua' Joinvile, ou nas

.

imediações.
Informações nesta Redação.

CASA MISCELANEA diatri
buidot'a d08 Rãdws R. C. A
Victor. Vãl�ula8 'e 1;;Tt800s•.
'RuI! Cunselheiro Mafra

Maquin:a� de Es(r�ver
P;ua fDr.nta entrega, dispomos dos seguintes tipos de

- • OLIVETTlo, novas:
, 90 espaços - papel até 28 CIDi ••

120 espaços - papel até 36 cms.

160 eapaços _- papel até -46 ema.

... SEMI-PORTATIL
lDISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:,
Alme�da, Bastos & ela.

)

Felipe Schmidt, 2-1.' andar FLORJANÓPOLlSi

DATILOG AFIA
Correspondenc-ia
Comercial

(onfere
Diploma

r, DIREÇÃO: ,

Amélia M. Pigozzi
METODO:

Moderno e llícitate

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

AOS ANIMAIS DOMESTicas

..

-

TECHICOS
o Brasil para seu

d esenvolvimen to

n ecessi to' de técnicos

em todas as

profissões

Livros Técniéos
em geral

LIVRARIA ROSA
;Rua Deodoro, 33 ...,..... Fpolis.
Atende pelo Serviço
Reembolso Postal.

-
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e FSTA190-Sábado 3 de Maio de ••47 5

,.
EBTie ao seu amigo distantt
um número da. revista- O V.A.
LE DO ITA.JAt, edição dOOf
eeda a Florianópolis, e a88l_

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

I
confirmar a sentença que homolo- ·Impres·· I!,.'·OOaatagou o desquite, .

il lU
.

APELAÇÃO DE DESQUITE nO
447 da comarca de Lajes, €TIl qU€ é SUl-"I·dl-'Oapoiante o dr. Juiz dei Direito e \J
são apelados Fileto Antunes de

Resenha dos julgamentos realiza-
Andrade ,e sua mulher. Relator o

.dos pela Câmara Civil, ern sessões
sr des, LUNA FREIRE, decidin-

<te 17, 22 e 24 de abril de 1947.
do a Câmara Civil negar provi-

AGRAVO N0 1.640 da comarca
mento à apelação, para confirmar

de Rio do Sul, em que é agravante
a sentença que homologou o des

Mana Prudente da Silva e agrava-
quite.

da Cai-los Schroeder S. A. Ind. e
APELAÇÃO DE DESQUITE nO

Comércio, Relator o sr. des, Edgarr
441 da comarca ele Mafra, em que

.i-Pe.dreha, decidindo Câmara Civl apelante o dr. Juiz ele 'Direito e

negar provimento ao .agravo, para
são apelados Eugênio Seiler ,e' sua

f mulher. Relator o sr. des. LUNA
con Irmar a sentenca agravada que FREIRE, decidindo â Carnara CI'-

.
decidiu com acêrto.' OH

AGRAVO n? 1.636 ela COI11!arca de
vil negar provimento á apelação,

Blumenau, em 'que é agravante o ya:a ,C_O'l1flTI11.a:- a sentença homo

dr. Promotor Público e azravada Ioga tona elo desquite,
"Brasil" Cia. de Seguros

t:>

Gerais.
Relator o ST. des. Nelson, (;uima-

3�es, 'dlecicllndo a Câmara. Cívil, prf'-
1ID1lJJIla1'ment�,. �onvl2>rtJer o julga
.mento em diligência, para que os

. au�os baixem á comarca de origem,
.a fim ele qeu 'o dr. Juiz a quo �orne
-ça os elementos que a lei ,exige. Curitiba, 30 (i\. N.) - O Gene-

Apelação Cive1 nv 2.733 da coma 1'- ral Cordeiro Far ius assumiu c
-ca de Blurrienau, em que é apelan-
te Paulo Scheidrnantel e são apela-

comando ela quinta região, cargo
dos Manoel Pereira le Alice d� que recebeu das mãos do general
·Santos. Relator o .sr. des. OsmuTl!i.0 Mario Travassos. A solenidaele da
Nobrega, deoídindo a Câmara Civil transmissão do comandn fo� reali
negar provimento á apelação, lJar::.;
"conf!l1mar a sentença apelada, com

zada no salão de honra do QG da

restrição, . apenas, elos honorár-ios reg iân, seguindo-se ás Glpresenlacões
de advogaelo que fixam em 10%. de oricia lidade.
Apelação Civel n? 2.739 da comar

ca de Laguna, em que é apelante o

Instituto de Aposentadoria e Pen
-sões dos Comerciários e apelado
.Jorge Simão Nacif. Relator o sr.
does. Osmundo Nobr-eza. rlerirlinrl(-
.a Câmara Civil negar provimento
.á apelação, para confirmai' a sen

tença apelada que decidiu com

_acêrifo.
Apelação Civel nO 2.775 ela comar·

oca ele Blumenau, em que são ape-
-

lantes ViT'erner Eberhard e outros I"e apelados Coelho & Cia. Ltda. Re
lartor.ü sr. eles. OsmuJJclo Nohrp,,·!'I.
deddi!Ildo a Câmara Civil negar
provimento á apelação, para

\.-V1i·1fiamar a' sel1ltença apelaclia.
, Apelação Ci'vel nO 2.625 el:e comar·
,üa, de Tubarão, em que são apelan
tes Generú9a Luiza de Souza e ou

tro é apelada Hoi1orata Felisbe'rto
Prudêncio de Flarias. Relator o sr. -.

- - - -.
- - - -.

-

..-.-.-.- .

·,·.eles. LUNA FREIRE, elecidindo a

QU RIOS�����n����� ��r ;;;:li��l�, dep:r� •
A E' . constitucional

,·'coniii-ma'!' a sen�el1ça apelada 11� P iii isa-s de um ou mais.
parte em que 'na'Ü tomou conhecl-

r c �
menlí:> do.s 'embargos por serem in- Oferta .. a 'esta Redação.
tempestivos.
Apelação de Desq,uite nO 454 da

"Çiomaroa ele Urussanga, eh1 que é

.:apelante o dr. Juiz de " Direito e

_são apel'ados João F'enili "e sua mu-

lher, Retator o sr. des. EDGAR RecebeWlos os .mais modernos
PEDREIRA, decielindo a Câmara AI -:.I B

'

C'Civil nei'a,r parvimento á apelarão meiãa ,stos & ia.
para 'confirmar a sentença apela- Rua Felipe 5ehmidt, 2.1' andar
,da.. ,

APELAÇÃO DE DESQUITE nO , FLORIANOPOLlS
449 cl,lél comar,ca' :de .AJra:ranguá, em
,.que' ª almelélJnte o dr. Juiz de Direi
io e são aJpe}ados. Emílio Neis e

sua rnubher. Relator o sr. des. OS
MUNDO NOBREGA, decidindo a

',Câmara Civil negar -provimento à

.wpe1açã-o, para confirmar a senten

ça apelada, que homologou o eles-
. ..quite.

APELAÇAO DE DESQUITE nO
452 da comar,ca ele Itajaí, em que
€ ap_e1ante o. dr. 'Juiz de Direito e

são apelados Herculano José Cân
,elido ,e 'Sua mulher. Relator o sr·

,'eles. OSMUNDO NOBREGA. deci
.elindo a CâJmm-a Civil negar' provi
mento à apelação, para confirmar
a sentença apelada, que 11omo'lo-'
gou odes-quite. ,

APELAÇÃO DE DESQUITE nO
446 ,da comarca ele Laj'e,s, em que

I'3 apelamte o ar. Juiz de Die-reito e

são a'P'elcuc101s ,serafim Rodrigues
Fe11cid 'e <SUJa mulher. RelatoT o sr.

dlCiS· NELSON GUIMARÃES, eleci- Jdindo a Câmara Civil negar. provi]11ento ao recurso, para confirmar
a sentença que homologou o cl:es-.
,quite.
APELAÇÃO DE D�SQUITE nO
456 ela comarca de Florianópolis,
em ,que é ap'elante o dr. Juiz de
Direit- e sã'o ,apelados Gregório To
mé de Bor.ia� e sua mulher. Rela
tor o sr. des. NELSON GUIMA
RÃES, deddLndo a Câmara Civil
negar provimento ao recurso, para

SNRS.
ASSINANTES

Rio, 30 (A. N.) - Impressio
nante suicídio verificou-se aos

primeiros minutos da tarde de

ontem, na Cinelandia.
Osuldito. Inglês Frank Quin

empregado aposentado da Cia
America Fabril, e residente á.
rua Barão de Mesquita, 480, !!II------------�
achando-se acometido de per-
tinaz enfermidade e sem eS

perança de oura, resolveu pôr
termo a sxistencia.

Querendo dar um aspecto
mais imdressionante a sua re

solução, dirigiu-se então .�P
edificlo Odeon e galgando o 1'2°
andar jogou-se da janela no;

espaço, vindo cair morto ao so

lo, depois bater na marquis
do 4° andar..

RecIamem imediata
mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornees, IAceitamos agentes

eerrssnendsntes no

r interior.

Os intere-ssados devem
apresentar referencias.

e

. Doença das aves
e PipócasSoubas

Ensina· se remédio ex·.

traído de arvore muito co-
"

. muro;,; mediante 'o-s 20,00'
'cartas para

LEONEL LEAL - Pirido
tiba-Mun. de Orlearía .

Maquina'· de Escrever

'CO·NTINE.NTAL() comando da
53. R. M•

Vende-se uma, comercial. em

ótimo estado.
INFORMAÇÕES:

Felipe Sebmidt, 2-1 andar-Sala 3,1 ', ','"

Vendem=se
Uma' tribu de
pigmeus
Rio, 30 (...A, N.) Corres-

poridencia da expedição Ron-

!] Ih-d Gd t
cador - Xingú informa a exis-

nSCO I O presl eu e tendas de Indios pigmeus no

Rio, 29 (A. N.) - O sr. Ma- local onde se encontra acam

uuel Duarte, presidente da ca- pada., Varios. Jndios i�forma
mara, foi escolhido para pre- r�m a e�edlçao que tr íbu do.s
sídente da comissão de estudos ptgmeus e numerosos e illUl-

do programa do P. S. D. to hostil, ll.1pezar clà reduzida
• • •• •••• •••• • •••

c
estatura de seus homens I)S

I
pigmeus, de adôrdo com os I
informes, não usam arcos é
flecha e sim lanças perigosas
com pontas de. osso que mane-

jam com inclivel dextreza.
Adianta-se que os pigmeus
hostilizam outra.s tribus que
habitam o desconhecido rio

Suiamissu, afluente do Xingú.

DOENÇAS N�BV<)SA.b
C",.m os progre8801i1 da meHIi-e1aa

Iloje, as doençu nervosas, qUlllD.'
tratadas em tempo, são malea ..-
feitamente remecUáveis. O �arIlDfI.�
atsmo, fruto d. iguorâDda, só '04'"
,rej�llj.car os ind.ividuos afetado. II.
tais�nfer·fuid.de8. O .,Ser<Viço Nilo<
donal de Doenças mentjÚS 41ll1pBt
III. um Ambul.tório, que ateDie Q!;r&
hdtameute 08 dO,entes llerToSOtl .-..

tlieeDteI, na Il.a Deotloro U. d.. :

.. 11 lIaor... IÜàrt._••�

1 casa sita à rua Uruguai n. 5 ..
2 propriedades no Estreito.
Tratar com Jeiio Cascaes, à

Rua, Trajano U •. 11.

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

FRACOS.
ÂNiMICOS

TO�EM .

UIBU er�DsotadD
"SILVEIRA"

Grand•. 16"1.0
\

QUFAXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o Que Ih.

iDteressa é, realmente, uma provld encia
lJara endireitar o que estiver evrado ou

para Que alguma falta não se rC�Jlt&; e

NAO o esc�dá'lo:'que a eua reclamaçlío
ou queixa poderá vir a causar, enqtmi·
nhe-a a SEC-';l!.O RECLAMAÇO�S,
de \1 EoBTADO. que o raso será levado
!tem demora ao conhecimento de qllent
de direito. rec�Jldo v, I. uma informa ..

ÇM do resultado, e�boia em ",lauoI c.·
501 o�o sej",m publicados nem a recJa·
maçlo n�m a pro.... idência tomada.

Mario A. Luiz e exma.

espôsa Alvlna N. Luiz
APENAS Cr' I,H

Com estta infi.. q.autla Voe'
� .

!MIsHin4o o !leR Itróxi...
Centribua par. a Calx. 4.......
... ID�&.. 460 :n.rtaabo�

participam aos parentes e

pessoas amigas o nascimento

de seu primogeilito MARIO.
. ocorrido em 30 de abrll.

Camisae, Gravatas, ·Piiame.,
Meia. de. melhores, pelos me

nores preço. 16 na CASA MIS
CEbANEA - RuoC. Mafra, 6

E. ELtCMtK'A 1Rio, 30 (A. N.) --=- A Comis
são de Justiça da Camara dos

De.putados julgou constitucio

nal, e a Comissão de Finanças
aprovou a coorperação, ainda
no presente exercicio de 1947.
do adicional de 2 per cento so

bre o imposto de renda.

QMR VESTIR-SE COM CONFORTO
PROCURE A

Alfaiataria Mell8
Rue Felippe Schtriidt 22 - Sobrado

tlunlUI SARDIS
,,-' E MINCHIS

de cargas do pôrto deTransportes .regulares

SÃO FRANCISCO DO SUL NOVA rORIparaPARA RECEBER AMO-STRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO .

UlIHHUHÓRIO 00114 S. II.
Infor,m ações com os Agen tas .

. CAIXA POSTAL, 36
SLUM ENAU- � SANTA CATAAlNA

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - Cl- Telefone 1'.212 ( End. teleg.
São Francisco do. Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Tele)one 6 MOOREMACK

LEIAM A REN'ISTA
O VALE DO ITA1A1

"VIR EM ESPECI I DE"
« J.A WETZEL JNDUSTRIAL-JOINYILLE (Marco. relllS!

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
---=------------------------------------�--------------------�--------------------------.�

I
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Notí{jias -d,o R,io -"-do Sul ,

RIO DO ,sUL (Via 'Postal) - Promoveu, o simpático Clube de Caça
e Tiro. "Dias V,eUlO", dessa cidade, nos dias 19, 20 e 21 do mês rindo,
esplendida festa social.

\

/Registamos o aoontecímento com satdsíação porque vimos ali, ,em

admís-aveí comumhã de ,semtimentos, a alma do povo ríosulense .víorar .

de intensa �l/Ioegria.
A festa- esteve Itão animada e era tal o júb110 reimante que nãa

temos memor-ia de acondeeírnento social em Rio do Sul de tamanha
�S OOMEMORAÇõES DO DIA ;1 c magnitude.

DE MAIO ,EM BLUMENAU Ao sr. ViLo'r Buhr, dinàmíco preside.n.t,e do C�u!he, se deve, em

Patriótica .iniciativa da .L. B.· D. -

grande parte, o êxito alcanç-ado, mercê do esforço e carinho que em-

Sob o patrocínio da Comissão Pró-Construção do Magnifico o ,programa esportivo pregou a prol do SUOOS'SIO verificado.
Estádio do glorioso FiMueirense, ho je e amanhã serão realizado A festa constou ci,e um grande baile, compet.ições 'esportivllis de
realizadas' no Estreito atraentes e divertidas festas eom Blumsn�u, .10 (Do ,co�re,spon,ct.en. 'Volley-ball, tiro ao prato e biro ao alvo.entr» �lem�11'tos de Rj,j) :10 3u\barraquinftas, iogas diversos, dansas ao ar 'livre churrasco bel Oonstítuiu acontecimento no- Brusque e Blurnenau.

'

bebidá:S�j' leilões, 'provas esprirfivas com prêfiflbs ãeis ven�' [;a;vél ü ,prhgã'alma esportivo orga- Ao baile compareceu, m-totun, a boa sociedade de Rio do 'Sul, sendo
cedores, exibição de filmes, musica, etc.

. ,

nízado pela Liga Blurnenauense de aí, feita a eleição da Rainha da Caça, cuja votação, apresentou o ee-

O CI' be 1
Desportos, em comemoração -

ao guíníe resultado : P.rimeiro lugar - senhorita Miriam Buhr; oolo:earam-
.

.

u e A t êtíce ceneuistou a dia do Trabalho, destacando-se se em segundo e Lel'C�iro lugares, respeclivalmente, as senhor itas I1ka.

.. Lima grande corrida doe bicicletas, Knoli e Norma Machado.
,

'Taça Dt" a' d T b" I'h trazendo ás ruas da, cidade, uma As provas de tiro apresentaram os segu i.ntes resuítados : Equipe
« O ra a O» enorme multidão, que aplaudiu de 5 atiradores, de um lado, consl.ibu ida dos 81'S. Vitor Buhr, Luiz San-

V Id 11 d A. 2 O
entusiasticamente os vencedores. Itos Sché, Vitor Jensen e Roland Ern, de ruo do Sul e Artut Moe.JImann,

enc . O O Uaravana O ar por
.

I Contando com a. cooperação das Ulmer Laf'ron L, Francisco Hoette, Wlff Hoete e Afonso de .oliveira, de

Na tarde de ante-ontem, em co- Djálma, no segundo perdodo da lu- autoridades civis -B militares, filI'- Blumenani.
. I

memoração ao "Dia do 'Tt-ahalho", ta. mas industriais e comercíaís, im- I Ne;s'sa prova saiu vitor-ioso o sr. Ulmer Lafront, de Bluménall,
em peleja amistosa, defrontaram- Os esquadrões jogaram assim prensa e povo" conseguiu a Liga atualmente "em gr,arílde-'-forma'. em -tiro aro prato, que conquistou rica.

se as equipes Ütulaves do Clube constatuídos: ,BfumBna.ueIllse de Despertos orga- �edalha.
Atlético ,e do, Oaravana do Ar, €[11 Clube Atlético _ Currú, Brito e n�zar um festeio comemorativo. I Na grande prova de ;tim' a 50 metros, arma livre, 1.5 tiros, c.inc€l

Disputa da ,taça "Dia do Trabalho." Ivan í: Waldir, Hehio e Pedro; Ca- digno sob todos os aspectos da data em cada 'posição, venceu o atirador do Clube local, srs. Carlos Probst,
AIPwveiLa-ndo as diversas falhas peta, Mi(dinho, Djádma, MiI1o, Ma- máxi'm� do 'Iuahalhador. seguido de perto' por Ulmer Lafront e Vitor Buhr.

"

exístentes na defesa, do clube da ohado (depois Irassú) ,

- A LIga Blurneuauense de Des- Na prova de 100 metros, arma apo iada, conquistou o prumeiro lu-

Base Aérea, os atléticos rapazes do portos, na pessoa de seu ilusfr-e
gar, o sr. RaM Baumgarten, dto Clube Local, segu indo-se-bhe Carlos Knoll

14° B. C., não COIIl1 pouca ,facilida� Caravana do Ar: Helio,
•

A,dlLCCi presidente, idealizou um programa e A,dOi[Jo Frisohknecoht.
de construíram um tr iunfo Digno e Morací: Verzola, H ar-o Ido, e Er- desportivo que ;enahess'\ completa- Na. mesÍn'a 't:hs,tanciá, foi disputalda vaI i o.sa. 'prenda; em uma sérj,e

e mere.cido, vencendo p'ela expr€s- na'l1i (depois Gus'tavo); Leilieti- mente .(} dia, festivo do operário, limi,tada de ci,ooo tÚiros, conquistandO' () primeiro lugar o sr. Elias Soar,
siva ,conLag,em de 2 x O. nha, Sanford, L'eúnidas, Adão (de- fazendo COIm que o mesmo trans- do Clu,b,e local, seguindo':',s·e-ll1e Arno Probsl, de Blumenau e Ni·J,o Bian-

O vilOe-oom;p'Mlo do "Initium" pois Silva ,e 'Ilova.metllLe Adão), corresose em ambi'e·nte de sadio pa- chi·ni·, de Brusque.
.

.

não teve oportunidade de r,evetir Silva (devais Hazam). triotisilTIo. .' Na. di'stancia de 50 metllos, a.rma apoiada, séries i.limitadas, 001.0-

.sUaiS ,exibições antfllriore-s. O a'taque O joglltdO'r Morací, por desacato Ass·tm, ao ,amanhecer, a rna 15 ca,ram-se: Ral.f Baumfarlen, Albert Lars,en e Harry .Rodrigues e, na.

funcionou mal durante todo, o jo- ao juiz, foi .expulso do gramado, de Novembro, principal artéria da me,sma di'staooia, com série hmitada de 5 tiros, Allbert Larsen, Ralf

go, nã,.o par.ecendo lltquel'e quinteto J,og,o após a 'wnquista do 10 goal. ctdade, tonnou-s·e movimenbatda ,E' Baumg.ar.ten e Harry Unbehaun, todos do Clube ,10C:all: .
.

p�rigo.so e €Ifi,caz que esta;mos acOs- Serviu' 'Como juiz o sr. Antônio gr.anÓ<e malSsa de' povo apla:udiu a A,s partidas de vo,lley-ball, entre equipes femmmas e ma.S'cuhnas

tumados a apla.udir. Salulill que teve' boa a1tuação. bem or�aJl!�zada ,corrida d.e bici- doO's olubes de IRia do . .sul .e o valoroso OlilIl1pioo de B'lum�au, este a.pre-

Quanto ao AUétioo, lutou peJ.a PreU,milIlaJ'me'nte' foi r.eaUzatda det.as, tomaThd� ;parte na mesma, sentou melhor jo,gJO, cOTIseguind'o, po.r isso mesmo, venoer o adversário.

vitória ,e a cOThquis,tou de maneira um torTheio entre os quaJdJros da juveni,s, movas e adultols. Todas, as paírtidas e6tiiVte,ram sempre rnruÍlto aThima.das, não só peTo

honTosa, pois S'oube a.talCar e de- UThi.ão ()lpeMr'Ía, dos, ,sapaLedTos e À, ta:rq(l, .no majes·toso estádio do ex,c.elente j,ogo a,presie'Ilta:do pelas ó<esport;i'sLas, como também deVido ao

'f.ende.r 'OOIm .precis,ão diante do p'o- dos EsiLiv:l!dones, que foi vencido Grêmio .olimlPwo, reaUzou-s,e a grande >entusiasmo da numerosa assi",tê'Il'cia .

.deroso adv,erstá'rio que já se con- pelo últilmo. competição, a,blética, Ides;pertandlo À nbite, no baile, os prêmi.os foram �ntl'egue;s aos vencedO\l'e's.

sildlerava f1a.vo.rilbo. A. �llJgna tJrans-: Assistência fo:i: enorme. COffipare- idêntico entusiasmo. ," FelÍlCitamos á diret.oria dO' Clube de Caça e Tiro DiaJs Velho peltl'
oorr8lu ba'staThte" ,e.qurlhbrada, agra- c.eu ao j.ügo o gov'ernadür Aderbal Tudo. foi patrocimado !l or.ganiza- SlUceSStO de sua ,esrp,lendida f'esta, faz'elIldo votos p.ara que se renovem

.

.d.aThdo os assistentes. i R. dia' Silva, llicompaThhado de· alItas do pela Li'ga Blumenaluense de Des- a.cO'nteüimentos oomo este, 'que .()IlJtro fim n�o tem sinruo dar alegria. .ao

IMaI1ca:ram os' terrtos Irassú e autoridades Icivi,s e miUtare:s. portüs. O ,seu dapartame'Ilto atlé- p.ovo e permi1lir mai,Qlr haI1monia entre a boa 'S'o.ciedade de Rio diO Sul�
Uco, muito bem di,ri.gido pelo Ca-. ,PONTE SOBRE O RIO AURORA

B -

C I .. 1 '.
-

.

- "1litãlo Vilcen,te BriDa, e,l1tcarregou-sE' Com a rpresença do sr. Vitor Ru,h-l', Prefeito M'UiJÍicipal e di:..el'sas
. ocalllva e o egl8 lnaugurarae do tra,ns,curs:? ?as P.T'OV.ru�. Eas fir- outras auLOíl'i;C!ades, foi in3'Ug�l�llt�a, dia .26 do mês finl(j:o, próxlmo. li

h.. C
.

.

.

f
I mas ,comerCIaiS. 'Prestl.gl�ra:m eSite

.Iocalidade de Aurora, ThO MumclplO de RIO do Sul, a ponte de madel�a.

oJe O ampeoBato de Amadores traballho, ,concedB.ndo premJOs va- sohre o Rio Aurol'a. ,

.

.

.

I

.

.

'

H:osos aos vencedores. I Ao ..sr. Prefe.j:to Municipa,1 e sua comitiva foi ofer�cido_ um SIl.'i'CU-

Naua menos de ,quarentru pel,e-, maus ImOmeI1tos o clube que des- -"
.

lento churrasco transCJorIloodo a fesLa sob g:ranlde ammaçao e entu-
, -

t d � .. '.
"

. . O "kPIR.oN110 FINAL DO PAULA '

Jas :Slerao ra'VélI a..s na ,.-ermpOTaua cUlrdrur-s·e DO preparo fít.SlüO e .Léc- sia'sm.o..

wmrudolrista, que hoje .se i'IlIooi'a. ,I nilCo Idols ,seus jogador,es. .,' �AMO�, " _I Ao ,SI'. Willy \V'ehmuth ,e aos coliÜTIos. que tanto colabor�,ram ·na..

P'ouc� pademos dIzer ,&Obre atS Hoj,e seDá inaugurada a tempo- "

Sob a dlreçao do c031ch Fr�n re:a.lização ,dessa obra Q sr. Prrefeüo expressou os �,eus atg1radecln:enios,
po.s.Sllhlhid:lides dos sete oorucorrell- rada afi,cial do ano, Bocaiuva ,e

Cl.SCO Pl'azelI'es; a 'e.qUlpe ,do P,aula.
e CO'Dútou-os a ,continuarem trabalhandlO p.elo maIor engTandeclmenfJ&

tes a,o cetro ide caiill[lteão citadino, Oolegial serruo .adversári'Os. Doi.E
Ramos '(lx�rctLou-se, anbe-ontem"

do Municipio.

���V�ti,tu����o�:�e'Cce:=��o:i�� co� ����b����.:s��:;�:��t��s�o�:���� rí�I��amea:��j��ti�:��t�da �:�D�I-��··�"'·····"�···"···�·········"·��··�·í;s�·oiiêr·iiifns····
........--·..

mo a,s co,ndilÇõ,es em que se. 'e1J!c'on- te ruCOls-lumados a lidar 'com a bola. Joglo de amanha com o AVal, ten- i'

iram os j,og.adores.. SãO' pequenos que no fl1tur8 assns-
dó alb'abdü o ,esql1ardrã,o s'UipI enlbe raclama.

Mas srubemws que tem havido ao- 'tarão os gl'andes, .cO'rrt I,ncrivei,s por laI1g,a� m�l�gm� de pontos.. O

sai'os com muita fre.quelnclÍia, o que malabrur.ismos, Ides's.es '

'que di,fio'il- treino :fi0l sab,sfa'LorJO.
rdemO'ns:bra que há grariide interes�'e mente [iodem 's,ar imilrudos,.
pela ,eo.nquista do titulo 'que· na-lu- Nã'O' há faVloriüsmo. Bocaiuva e

ralmeniJe levará o seu possuidoT a Co.Iegial preparrum-Ise para a prova
oa,ndidatar-&e ao certame máximo final e estãü certo,s de que o pu
catari'Il.f:mse. qli'Co sa.[yerá ,aplaudi-Io,s, com en-

Muitas SUI1presas, reStervará o tusia'smo.
Campeo.Thato Amlltct'ol'i·sta oitadino.

OD""ON _ ,H'
,

4 7 30 h
Censura: Livre.

A,
".

b 'é H"
,.

' � oJe as e, oras
N N t'

.

�S!S'lISulremos a . ons e imaJUS pr

-I -orar�os: Prelilminar - Aspi-. O MLSTÉRIO DA MAGIA NffiGRA
1 o progmma: - o l'C.I'as

tiOS, ma's, eThf�llm, como ,arcontece raThtes, as 13,30 horas e jogo prin- I C d' G Z Isronana
- DF1B.

,c��tod�_�os�ampelQna'Los, passará Cii,pal, ás 15,30 hOTas. Be���Ug���a' lil�, eor.g,e uooo e
Preços: 3,60 e 2,40. Praias cearenses

IC S G R I M A SAUL, BRÁULIO E LUIZ II JÁ SÃO CLEOPATRA
•

"·.RI'rZ"-"H�j·� 'á:s"7',3Ó' h����'" F1ortaleza, 2. (A. N.).- o
L AVA,IANOS,

I

.com: 'Cl'aqdeLbe Co·lbert, H,enry
10 _ Notí'cias da s!emana _ DFB. atolI' Raul Rouhen anunCIOU que

,saul, o mai,or extrema ca�arinen- WiJ,oO:1!on e Wa,r,r·ell Wil!i.am.
20 _ Gene KeLly, KaLI'Ih)lln Gray- prete�de vir a �ortal,eza breve�'

's,e .deJ,enderá maios uma ve.z o pa- Pr.adução de: ·Ceei:! B.· de Mille
san, John BoLes, Mrury AstÜ'r e José menJte p�ra fIlmar .c:_nas de.

vill1ã.o do Avaí, tendo esLa semana O CAPITÃO AMERICA
Itunby. suas praIas que se'I"V1ra.o a seu

renovélld'O sUJa inscrição pelo grê- Com: 1?ick .PUl�oell, Lorna Gray
A F'ILHA DO .QOMA"[\lDANTE fUme" Jangada" destmado a

mio 'aJlvj-<eelelste. e Li.onel Atwi,ll. mOSi"'rar ao mundo inteiro a
30 - Ktent Taylor e ViI'gima Gl'ey :L

�rá'UlliQ, a:ntig.a defensor do .clu- 13 e 14° Episódi·os. DEFENSOR OULP,ADO vida do's pescadores nordesti-
he de Arnaldo Dutra, e que vinha No progrruma: O CaJ'ThavatI em

CeI1sura: Até 14 anos. nos realizando aquilo que Or-
def.endendo o Oli'mrpi,co, de Blume- Cur�tiba nO 2 � Nalc. Imp. Füme.s. san Welles não concluiu.

!Pr·eco uni,co: Cr$ 4,40.
nau, llissi,nou inscrição p,elo AvaL Pr,el)os: Cr$ 3,00, 2,40 e 1,50.
'Ta'Ínlbém ingress,ou ThO tetra- ás 7,30 - Cr$ 3,00 (nni,cú). ROXY � Hoj.e .ás 4,30 e 7,30 hrs.

campeão Ica:Larinense o cenLrü- "Lmp. 10 anos." !10 - N.atícias da semana - Nac. I1nnfu d.a ca«eiamédi.o LllÍ'Z V, ex-defensor do Bo�· .. ..
DFB. r

.

caiulVa. IMPEJRIAL - ás 7,30 horas 2° _:_ Waltér Abel, pm{l Lukas e Fortaleza, 2 (A. N.) - O ,pe-

.os três excelentes, "playe;rr;;" de". _ U1ll!ima Exi,bição - :\1argoL Grahme. rigoso arrombador e ladrão

v,erão atuar a,manhã frente CliC BEAU GENIO OS TRES MOSQUETJ�I.ROS IJosé Canito ,q�e foi preso .duaoS
Paula Ramos. No 'pmgrama: 1) - O Esporte 3° - Charles Starret ,o masenIo se,manas apos s-eu sensaclOnal

em Marcha nO 129 _ Nac. Lmp. Fil- cow-boy. I roubo de joias no valor de.

mes; 2) - Méx,ico do Futuro - A A LEI DA CELA quatrocentos. mH cruzeiros, aca-

TOME IHOT
MaI'l(,<ha do Tempo; 3) - A Voz do 4° - ü A,RQUEIR.o VJilRDE ba de fugir da prizão,· junta-

I Mundo - At1,talldRldes. ' Censura: Allié 10 atuas. mente com quatro outros la-

I Preços: - Cr$ 3,00 (u'Ilioo). P.reços: - ás 4,30. ,l1rs. - 3,00 'e droeis, illlolusive o celebr,oo

'.� MELKOR APERITIVO! "Im� anos". 2,40; e ás 7,30 llrs, - 3,00 unico. Aranha N86ra.

)
,

'Festas pró-estádio Fígueírease

..

Goiania, 2 (A. N.) -' Cerca;

Ide mil op'erario�, conduzi.ndo
lUTZ _ Hoj,e ás' 4 30 hm'as cartazes com dIzeres alus'lVos.

,

't' d 'd comnarece-
KaLl'hiryn Grayson, Ge.The Kelly," calTes la a VI.,� ,,I:' .

Jobn Bailes, Jü.sé libl11'bi ,e Kay Ky.ser Iram na al;\s:emblela e?-o pala-
.

L
I cio, pedindo a r8lgulaTlzaçao da

e sua onques' ra. . '. . ._

A FILHA DO OOMANDANTE dlstrllbmçao do's lotes das areas

dos b�irros de Bótafogo, Vila

da Nova. e Vila Operaria.

dO' Sul, mais uma vez, a nossa

Polícia MilHar que é possuido
ra da ún'ica sala d'armas exisr
tentes em .s. Catarina, empres
ta deCl�siva contribuição, soli
citando á sua co-irmã do Esta
do de São Paulo um Mestre
D�arnÍas para preparar a nossa

equipe.,

MESTRES D'ARMAS PAU
LISTAS PARA SiANTA

CATARINA
É digno de louvor o patrióti

co a:pôio que a Palícia Militar
do Estado vem dando ao ele
gante e cavalheiresco esporte
da esgrima. Alinda rugora, ante
a possibilidadê de enfrentarem,
O"s esgrimistas de Santa Catari
na, os campeõ�'s 8.€ esgrima do
visinho EstadO. do. �io Grande

s. S.

"
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C-adas1ro"Social'-do'«O Estedo» GOVERNADOR ADERB AL
Pe�,s aos llOSSOS distin.to,s leitores, o ooséqnão de preenoaee c

camp0.1i abaíxo e remete-lo á nessa Redação afim de comp}eÚlnnOl
(J'IIall'to·'antes. o nosso movo GaQaMro Socíeã,

Por motivo da Dua posse RQ a.- Hermínio Mí ll is, Joaquim Luiz, Diretó·1 va, Hercílio Almeida, Luiz Buzzi, Ale

verno de E!1tado recebeu s. excia.
rio do P. T. B., :l1ário .Balster, Gregório gria, Alfredo Born, dr. Al!f'redo Chimi<:
to. Francísco dé Paula Dias, Arí Millis, lo An tôn io Nascheveng , padre Agostt

o sr. dr. Ad·arbal 'Ramos da Silv ... Berkenbrock, Warner Neurnanm, 'ElJpídio nl;o Viana, Ir-mãs catequistas, Hermínio

os lieguinte teIe.gramas e cartões: Caetano da Silva, Antônio Hessa, Euzé- Girardi, Juvenal Simão, Antônio de Oli-

NOVA TRENTO Nicolau Bado, bio Corrêa, Salustiano Costa, Henr-ique veíra, Antônio Dacol, José Tam'bosi, Rei-

João Raimundo Marchí, Marcos Mazzola. Caneparn, Franc isco Costa, Hercílío Sou- natdo Mesari, Jerônimo Kloch, Floria,no

João Cirilo Eclrer, Luiz Bernardo, Irí- sa, Salustiano Costa Júnior .. Antenor Ga- Possama i Maximino Buzz, Maximino

neu Bu"nardo, :vTário Reichisti, L. bardo, Alf'redo Matzenbacher, Euri�o Per-ia i, Ernu Scoz, Eugêlio .Scoz, Luiz

Piazza, Bmílio Batista, padre Lidívrno Cleto, Frederico Galli, José Grobe, Ezuel. Perini, Alberto Nosato, Gregório Pinto,

Pais ,................................................................ Sant in i, Bruno 'Tornasin í, Marçal Vale, Portes, Jaime Corrêa Pereira, .Joâo F'er- Basílio Cadorini, Paulo Possamai, Pedro

Inácio Vale, Ricardo Mazzo la, Rodolfo rar io Lopes, Trogilio M. Freyesleben, Nosato, Luiz Bertoli, José Rocha, Cândi-

,_'Esp(iJS{) (a) OI'Cli, Francisco Vendrame. Egídio Píaz- Paulo Rassele, José Elífio da 'Cunha Sil·! do Nosato, Sérgio .Socrepa, Algenério
••••••••••••••••••••••••••••••••,................ •••••••••• sa, Domingos Fachini, Luiz Fachini, João veíra, Urbano Pereira Hev. alivio Bua-, M. Santos, Rodolfo MaYT, Júlio Rous

Bento, Leandro Ovídio Carsmi, Inês To. go, Alcides Oliveira, Isabel .Friedrich, ; senq Filho, João 'À'os Sarrtos, João Ri-

Bmprego 6U (iar�-o masí, Adão Mazoli, Luiz Tornasi, Inês Augusto Zimmer, 'Olívio Vílanova, Or- i gon, Bruno Bauer e farn íha: José Xa-

Co • ••••••••••••••••••••••••••••• ...... ••••••••••••••• Mazzola, Valden1-iro Dalbosco, Jacy Perei. lando Saví, Arací Corrêa Per-eir-a, Fran-' vier. Lamartine Cunha, Wenceslau Bor l-

"", Luiz Dalrt, Elisiário Maciel, Mário cisco Bittner, Miranda .Ramos, frei Li- I ni, mdústrta e Comércio· de Madeiras

Vale, Eronides S. Vale, Hor-écío Rau líno, bório Fral:,klin e I�mã Sponsa.
. I B?rini. -Renaux S. A., Stoer, João Heck,

Maria S. Raulino, Ângelo Maur ící, Laura ROD�IO - Elisabeth Scoz Locatelt, : VItor O�!f. Udo Weh�nuth, Is_i4oro scn

Maurtci Dom inzos Sgrott Artur Sgrott Dom ingos Daltofa, Hugo Locatelí, Hele- midt, Lázaro dos Reis, Hercüio �esch·
António' Sgrott,'" Alberto Piva, Til<;> San: n'a Scoz. :JI?Sé Moser Filho, C;Ol:nélio Bus· I toch, Lindolfo 'l'hieves,

.
Hen'rrque so

tos, Albano Caclorin, José Poli', José �ann, ._FeI2x �arda-g�1a, OV1'dl<? Juvenalj ner, Pedro Tomaz Justíno, Heitor d:,'
Sousa, Jordã-o Cadorln, Fernando Cado- da, SIlva, Angelo Saldagn�, Alcides SCOZ,

I
SIlva, Artur Far-nowsky, .Paulo Ess�r,

.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • �. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• r in , Irmã Maria Jú }ia, Osvaldo Lentz, :' al]111or, Scoz, Alfredo Fll1a�d� e senho.: Augusto Strey, José Tl11esen, Mat13�
.

Mário Sousa. Afrânio Sousa, Irmã Darf-
I a, AntOJ1olO F'ur lan i, Estácio Plzz�ta·. I Erandt, LH�dol.fo Ostermann, August?,.

na, Irmã Beni'lde, Irmã Acjuiléa, Irm:i.
SIlVlO Scoz, dr .. Hemer Lll::,a� Ar�e�ll10' Fraga, .

He"ngue Wenke,. Manoel JUS�l"
Eilna'I·d. Soror Auro.ra Germani, Soror

Jl"'ranzee e famíl;a, JoSe .Eugel1l,? "!J�mé, I no. Lucas, Evangeltsta Lwz Mat?s, Félt�
Maria Feller Dorotéa Dalri E.Jise Tr' Germano Depme. JoaqUIm Depme, R.osa PhIlIppe, Johana H1l1mann, LUIZ Schll.

dapalli. VÚ,ório Trida'Palli, Ed�Um:l� Furl�,ni .., "!J0ceni� �o grup� "Osvaldo I chma'l1n. Se'bast!ão José dos Santc:?s, A�is

H.a..'tke, Hen.rjque sa.rtori, Leonard.o Oli. Cruz, .,",u.1or \, 'ECthol n, Don;mg.os D�J'I
teu Neves, Cu, t ISchroeder,. J?se Vleu;a

veira, Egíelio Voltolini. FI'anciSlCO 'Vale toro, Tito Blancl1J11J, João Fma.,,]J,. Sal· Ra111,?s. Farld Nade;-, Ar�stldes Mel,o,.
O. Vale, Ulderieo Va.le, Antônio Bossi" v�o de Jesus Ferrell'a, Clara Seoz Fma·r· Loul'lval Abreu,

.

.Jose Mana de Sou�a,.
João Meschi, Artur Mescl1i, Pedro p�: elJ. Ca;,:,l�� J\lTll'anda Mos�r, AUl?u.sta

.T<?/,
Clara, !unn�, Samuel Deucher, J?aqUlm

rei.ra José Gorges Ernesto Ma 'el' L' net, Nadll dos Santos Fl>amoncI11l, LUl· Boerm"" GUldo Costa, padre Artur,.Brau.
eia josé Lima. Jo.�ge ele Oliveit:a., 1Áng�: ze,Mar!?,arida ,Vota, H�lena DE1liné, Au· lino �imar:i.·e�, Ariosto. Costa, RIcardo

lo da Silva, Vendolino Franzen, Gaspa. ��el. LUlz r:Izz�ta. }a:emto .Framer:, .y�. �\,Igmann, J�se Humor, LeopoId� Yost,

rino Ramos, . Manoel Leopoldo Schai, ._ntl!10 Fra.mel. OtaVIO Framer, VJI'g�lJo. NlCola·u Heekmann, Lau�o Alm�lda AI·

ma.nn Fernando Wertole F"r ]f'
Scoz. Hllárlo Scoz, Ulder!co Pret, Ohm· ves, Venerando Moser, HIlda Bnto Par·

Est"v�o Paulino, Plá,cido
r, Sou��·eeJg�é l)iO To.net, Leandro Caplprestini, .Marme. rela, EdlÍt.e Vvanser, Carmen :Nagel, N:,,-'

Amaro Luz 'José Archer J
.' À.' Imo AC:_her, Leandro Pacher, Tercllio .são dlr Fer,relra. >ReIS, MatIlde S11�a·, Mana

eher, AI'be."to BertoÚ, Estani��%U�J1le�' Luca, Angel? JO'bo, José ()�troiscl1i, Neno Aparectda Arruda, Ed,vir�es. SIlva, Val

Yingílio Camilo da Cunha J
•

D
' Pacher, Jose Tomel111, Ju]Jo R.osa Sera· demar Palbst, Manoel Telxell;,a, Osvaldo

cher Jo.ão Bellagnolo Esta'ni 1 oseG �,�. fim Ro��, Artur Vit�er, Joaquim' StoLff, Sa;ntos, I;lercula,l11o Nunes Teixeir�, Her.

Ped�o Luiz José Bu�na.rd l au M� �', Geelele lomelm. Erv1110 FrOll1za, Antônio m>nlo Ce, >Rosm'a Grau, José Zlmmer·

lin Franci�co Ol'gelo Sgr �t I uáz . � r Fronza, Artur Lorence, Guilherme Frai· mann, Franqlsco -Dumpottl, Nelson Oh·

len', ln�cio" Dalcastagner.
o

J�sé
n SC�fti �i: ner� Altônio.Gadot�i� Virgi'lio. Mor�le, veira, Honorat'? lsola�i, DomeniOO,Lalõ'

lho H"'nrique Melz' S b t" L
Albmo Ralsel, TucI]Jo Tomelm, EmllJo gura, Hermelmo Lalgura, Pelllzzettl,

Pa�lin; José ele So
I.
a Ae as tIaoh °Spes, Fronza, Marcamo Moser e Al1dré Cio Willy Hafemann, Leandro Dellagiustln'a,

.

.

.

I us, gos 111 o ou· priani. Abílio Máximo Uldarico Nasch�veng

ia, �e�'tl?O ela SIlva, Pedro Y-,van. Vicen· Rilimundo. Mayr Sobrl.nho, .Joaquiu-r{
.e a�gas, M}guel 011velra, Leonardo RIO DO SUL - Com,tnese dia Rocha,' Barufi, Leopoldo Zarling, 'Ananlas Ri·

:'!eHrnann. Jose, Hellmanp, Germano Se· Ja,ime Mendes} Luiz Piazera, Lauro Pia' ·ca·rdo Silva, Ri,cardo Silva JÚn.Jor, Mário
�erIno, João Vamo, J.os:e Romão Veber, zera, Pedro Avelino dos Santos, Fran· Dor�ga,tti e família; Emílio Girar<di, Adol
FraCls.co Gessel.e,. Fra�1clscO Sgrott, Jo:i.o cisco May, Laudelin<J Barreto, Ernesto io Buhr, Vit.or Buhr, Henriqu� Buhr,
JoaqUJ.m Voltolml, Joao Vale, Fioravante Gaziero, LaU'eleltno Fina.rdl, Vergílio Bruno Bum, João Buhr, Alex Bum •
Marchl, José Valentun Borgonovo e Ti· Cunha, Santo Finardi, Anílhal J. da Sil· Jucy Fiuza Lima.
to Santos.
ORLEÃES David Camargo, Ama.

de.\,. Na�scimento,. :enio CavaUazzi, ·e fa.
mllll!; Angelo Rllbeir'O, José Sandrini
Dutra Júnior, Arno Hübbe. Waldyr Co:
trIl11,. Lmz Mazon, Henrique Hilbert João
BrmJJng, João· Vitorino Soares, R�dolio
E�ltrame, Leonardo Helngem, Flávio
Rl.g>hetto, Hun;:b>;rw Wanderlind, �amuel
SandrmJ. AntOl1Jo da Silva Cascaes .Tú.
mor. Alexandre Sanelrini, Reinaldo Schli.
ckmll.nn, Nelson Siqueira; VitÓl'io- Ces.
"oneto, Quermo 'Ceolin, Miroslau Wo.
!o'fski, Rodolfo Dalsasso, Batista Q. Ceo.

,.hn . .slluJ., 'P;:'Izolatti, Guilherme Elbert,
FramcIsco 'Ilesen, Joaquim de Oliveira
Sousa, RO'b!!rto VQI-patto, Raulino San.
clr1l11,' Galdll10 Yung, Ardônio Lpngo" ----
Ron;oaldo Sandripi.. Otacílio Medeiros:
J?se Da-máslO, OlJJ1},pIO Sandrll1i. Vergi.
mo Bngbente, Jose Cecheto. Raimundo
Awal:', Olavo Cecheto, 'Wilson Goulart
HenrIque Rodrigues. Manoel João Gou�
lart.. .Jacó

.

André Pilj:ler, Lodovico De.
b:asl, Vergmio AlbertOl1, Beilício Debia.
Sl, FranCISCO Medeiros, João Debiasi
Al�xandre Antônio da. ,Silva, Gregóri�
BrI��e.nte, _.Otto Pflltzen reu ter, João Ta.
balIl>a, Jose Da�sasso Neto. Oscar Pfut.
Z8t;reut.e·r, José Bi.�nco. 1;lamuel Za-pelini,
Joao Ramiro Machaelo, José Cardoso da
SIlva, OlíVio Dalma�'o, Eugêni.o Ellbert
Samuel Betti, Gregório Heiuze Olívi�
quareze·n:in, Man.oel João da Sn�a, Gas .

tae Corchnl, Paul.o Pfutzenreuter, Mário
Vlmel' DIas, Hugo Ca;rlols Claumann Os.
vald.o Pfut",enreuter, José Antônio 'Viei.
ra, Evaristo Flausino de Sousa Ivan
Alberto]": Cascaes, Felipe Santiago'da SU.
,:,a, Antôm.o FranCISco da Silva, Galdino
Gued�s, AlerclO de VasconceIos Silva
AlJdre GazzoIla, Luiz Vera,ni Casc'üs'
Aela-uto de Oliveira. Cost.a, Martinho Gaz'
zolla, José Delcastanhel, Ca'etano Zar.
ba.tto. Luiz De1azem, Zomer & Cia., Her.
mml� Al'berton, Luiz Debiasi, Ma,noel \
Ãlbel ton, Osmondmo Matei e Teotônio
Macha'do Bittencourt.

Reeldência: R. Felipe Schmidt, Jt
.
PALHOÇA - Alga· Maria Rosal' Ma.

- l"one ma.oual &12 na Alzn'a Melego, Jacob Knabben. 'faml.
------------- lia, Tancreclo. Mári-o Neves de Oliveira
DR M CI! CAVALCANTI Hs]Jo de Ç)]iv�ira, Osvaldo 'Cândido d�

• • 103. Sousa; Osnl Camara da B-i1va' e família'
CUnica exclusivamente de orlanças �Jcl.l1do Espezim e Roberto Magalhães

'

.Rua SaJ<danha Martnho, 16 PóRTO BELO - Nelson Leal Gu"al.
Telefone M. 732 berto Leal. Amatália. da l'orciuncula Joa.

-----D-R-.·· BIAS" .i.ARACO q.mm Mat!as e .família; Áurea Cost�, Ma·
.lU .,. na Anton leta SIlva, Zeferino Costa e Leo.

IlMico·chefe do Serviço de Sffl.U. p@kl'o Guerreiro.
do Centro de Batide �êftTO UNIÃO - Azevedo Trilha,

I
J4"'0 Nllto,Gasp:arl, Lauro Soares Vai·DOENÇAS DE SENHORAS - del;oo,r Correa,. SI'lb·d!iretÓ!rio de No�a Ga.

SlFIlLIS AFEcçõES DA 1j�1;a,. Arlsteu Schiefler, Bento Oliveira
P.IELE - RAIOS FNFRA·VER. iSfYbrmho, Te-odoro f[(eppen, Nar'bal Barre.
MElUHOS E ULTR.AS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 48

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Ja<trne Câmara, 46
FONE 164-8

N1mie
............................................................... ,

SeI&O ..... , ••••••••• Est. Givil ....•...•....• D. Nasc••.•.••••••••••

fJar�·<lu .Pai (mie) .................................................. � .

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

Asr�i,amos, tambéla. a ..<tüua de�•�
easamentos e outras. de plll'6lllks _ • pel!lft•• ...._..

DI. SAVAS LACERDA
:'iJIIIIUca méd!1co·<l1rtk'gloa 4e Olobott
- OUyldOll. Naril& - G8I"8'UCiL

Pr••origéio de 1entea de
CIOntato .

��óRID - Fel1pe 8ob.ml.
dt, 8. Daa 14 às 18 horas.

/lII8IIIDSNOIA - COruJelhelrG a.
tra, 77.

TD.d!lFONElS 1418 • l-lIM

Ausente

DI. ARMANDO VAURIO
DE ASSIS

tJoa 8erTl90s de Clln1ca Inlantll !Ia
oU/IlIltência Municipal e d.

Caridade
4Hd!fICA. M1llDICA D.II CRlA1'fÇM

ADULTOS
.

ro!l'8ULTOBIO: Rua N_etI .....
....0, 1 (lIldlflcio S. h_cI8C1O).
Consultas das :I às 6 ho}'u

'IUlSID1IlNCIA: Rua aarechal G...
lherme. li Fone 183

DR. ROLDÃO CONSONl
iilDl.URGIA GERAL - ALTA. CIo
•UlWIA - MOLéSTIAS DIl ... ;

• •. NHORAS -o PA.RTOIi .• •

IOI'mado pela Faculdade int Medi
c1Dna da Universidade de 860 ' .

Ruío, onde foi assistente por Y�.
If'ioa anos do Serviço CirW'lllco �

Prof. .A.lfplo Correia Neto
� do estômago - e vl.ae tI.I.
�. Intest1nos delgado e groao,
tiróide, rins, próstata, beld«a,

:;Mero, ovârlos e trompae. Var..
.�, bldrocele, varllles e kerH

CONSULTAS:
'

.. :II às 5 horas, à.Rua relpe
!Icbm1dt, aI (altos de Casa Pa·

ralso). T�l. 1:Ii98.
.-maNCIA: Rua mPeTee J".

IÜOr. 178: Tet. M 1M

mt. POLYDORO S. THIAt'.,.()
M6d1co do Hospital de Caridad.

de FlorlanópolÜ!
Assistente da Maternidade

OLINICA MÉDICA DISTúR-

BIOS DA GESTAÇA.O E DO

PARTO

DoençaB dos órgãos Internos, es- ,

pecialmente do: coração
DOenças da ·.tiroide e demais

glãndulas intemas

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR.
BIOGRAfiA - MftABobSMO

BASAL

Consultas diAriamente das 15 àos
18 horas

Ateade • ehamados a quallluer
hoI'a. inclusive durante a noite.

C!lONSULTÓRIO: Rua Vitor Melre-

les, 18. Fone 7(}2.

BE8m�lI!WIA: A T e n i d a Trom·

pow�ki, &2. Fone 766

'. DR. NEWTON D'AVILA
Operações - \Tlas U1'inárias -

Doenças ãOll llntest1nos reto •
mUI - Hemorroidas. Trâta.m-.

to da colite am�blana.
F1s10t�rapla -. Infra vermelho,
Conirulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,3'0 tia
.. ii tarde, das 16 hs. em dtant.

Resld: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067

IR. PAULO FONTES

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
0tB-80 de AperfeiÇOamento e Lon.
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente dQ.
10 às 12 e doa 15,30

em doante
CONSULTóRIO:

Rua JoAo P1nto n. 7, sobrado
rone: 1.461 ..,.... Residência: RUII

Presidente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na.

e10nal de Medicina da Unlversld;t
4. do Brasil). Médico pc!' conCW"
lO do Serviço Nacional de Doen.

111!4 Mentais. Ex Interno da Sarai
cua de Mlsericórdla, 'e Hospital
I"lIIquátrico do Rio na capl�aJ ".

� dera I
ULIltICA MlllDI(2!i - D051NC..u

NERVOSAS
Conwltó1rio: Edlflclo A.Irul11e

NETO
Rua Felipe Sc.hmidt. Con8Ultu

Das 15 As 18 horas _ .

s.l.dência: Rua Álvaro de cam
Jibo nO 18 -. J'lori8nópoll&i.

�';orMtRJ�I!�!!Al'�
CLfNlCA M:tDICA DE ADULT�

E. CRiANÇAS
eona.Dlt6rio: R. Visconde de OIU"t
Preto, 2 - eoq. da Praça 15 de No
raailro lalto. d. • Belo HorizouU!·)

.

TeJ. 1545
Co_DIta.: das 4 á. 6 hora•.

RAMOS DA SI·LVA

Cllnico e operador
Corurult6rio: Rua V<!tor M�lrelee, �

Telefone: 1.405
Coruniltas das 10 às 12 2 das 14 às 18

Res1dênela: Rua Blumenau, 22
TelefO'lle: 1.623

.

CURSO DE

DR.
..._ ._ ....

--:!'\--
LINS NEVES

Moléstias de senh.ora
Consu.lt6rio - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1.46:1
Residência - Rua Sete de Setembro
- (EdWcio I. A. P. da Estiva)

,Telefone.M. 834

MOTORISTA
_Serviço de Pronto

Ensjna�se a

Amador

e
Socorro de Automóveis
dirigir automóveis
e Profissional

AI)VOGADQ'3 I
BOCCLtO VIANNA

Teoria e

Atendern'l!e
prática - coohecirnent'Ü do motor.
'. chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-4 7�77

UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.GAR.AGE

Dr. OSVALDO

Dr. J. J. DE SOUSA CABRA'L

ESCRITÓRIO: Rua Felipeí Schmidt:� - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Floria:n6poH••
.............................................a..........�

Esguaàviés
de

jffaàeiv8
•

Rua João Pinto, 44
Telefone 1134

Florianópolis I
Dr. Henrique 8io'dieck

ADVOGADO
Rua Felipe
(Altos da

Schrnidt 21, sobrado-Telefone 1062
(CASA PARAISO) - Florianópolis

Tenha sempre em casa: uma garrafinha de

arEI III VO «I( t� o J»
:

I,.......,--I,..iiiiiiiiiiIiiii.,I.�������tiUiiiiiiiiiiiíitt
��IiIIRiiiii_�*""�\Iii

��I'Fabricante e d\�tribuidOl:'e\3 das afamadas con-

fecções "DISTINTA" é RIVET. Possue um gran.

I
.

, de sor·timento de casemira!l. ris�ado.t brins
bons e barato., algodões, morins e ·aviamento.

I
pC1l'a alfaiates. que recebe diretamant9 dá.

I'melhore. fábrica". A Ca!!Q ·A CAPITAL- chama a
/

atesglio dOtl Snrll'l ComerclaDt.. do 'interior no sentido de lhe far;et'sm uma

vigit� a.ntes de efetuo rem 0uas compra.: MATRIZ om Florianópôli•• -, iFILIAIS em Blumenau e Lajea.
�...a..am-=....���aa••IGE�--mazaalIaK22,�#5NiIB��4�������W�mC,.�dm.ghNGmI�imR��B-=�DBamPQ�*R&Amp�3�,�at&2ms�-É�··�;e�i�4M�-RNMU..�·Eaa,..,,5m��11'�_g�..�:rmNQij4gslEsa��:=BBam.......e....-=..am..�.. a����*�·O§W��--�.'=.=#§�I�%$§=m·=#�tim.='##i==uwm�NIWtSHwaa*�§m,a$�ij�',

,
I

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a campanha lança�ada ,ela sr. e sra. Iderbal R. da Silva BI Séllidl de se pro-:
••rcioDar lOS lázarls, O maravil_.so remédio que· lhes poderá restituif ii· saúde"
está encontrando e encontrará o I-ais decidido apoio� de Iodos - os catarinenses"
sempre unidos nas cruzadas de sllidariedade humana, num edificante exemplo;

de
-

amor ás nobres tradições cristãs do povo barriga-verde.

Do proglrama de . comemora

ções para o "Dia do Traba
lho", ,oonstava uma repre'Sen
tação teatral a cango de ama-

dores, no Teatro Alvaro de I

Carval:ho.
Para ess'e fim foi aquela ca

sa oportunamente requisita!da
pelo Governo do MuniciJpio.
AJoonte'ce, porém, que no dia

10, os amado,res, indoO ao refe-
_

Eu hoje estou
rido local, encontraram o paI riado. Não há
co comp)letamente "Idespido" mais nad.a. .

sem lampadas na r�balta e nas Nesta secção não falo,
gambiarras e sem um pedaço mas, escrel'o.
de corda para as "manobras". Es.tou abarbado de ser-

ACl1edittamos 'que o arren- l''iço como abarbado de
datario do 'Teatro Municipal "indicações", del'e ,estar o

não tenha nenhuma obrigação Executho.
de for�'eeer aqueles elementos'l A l'id-a assim. .. é pior.
mas nao nos parece justo que, �é do Congresso.
numa data COlmo, a de IOde .

mai.o, 'pecaSSe ele por absoluta
com a ,arte de Halla, mor-

I fa;J,1la de soJidarie:d.ooe e mau- met;Lt� quando a casa, deve ser

dasse retirar a1lé as lâmpadas 0ed:da sem qualquer compen-
cird<as ,pela sorte, 'oomo OIS comerr'

que forçosamente usa para as saçao.
. . ciários e ,os indus:Lrilários, aJIjI'lovei

sessões 'cinematográficas. Co.'n�ITrla �ue .a. Pref�itura tbass.em suas hora.s 'de lalze,r enri-
O caso agI1aV'ou-se, eIlitre- Mun'lClt,pald mqUl_!1sse rIgort�- quecendlo o ,eS\j)íri:t6 com mrui'ores

t.an"'o quando· d
samen; e as :razoes que 'mo 1-

L , . o encarrega 'Ü 'h d
.

oO�lhecl"m�'ntos
di. 1 ,', varam esse des-feQ o esa,gra- H." 'V'. .

o pa co' -operarIa �ambem d'avel das festividades do Dia do Pana não loiltar ouvI'as, alPrelsen-

� alegou q�,e se. �he. !l��s'sem Trabalho, e tomaSse; a respei- rta.I'Iei como ex-(}m�lo a cid�·e .. depago uma g;ratIlfIcaçao de
t

.'

'dA' -GUlr1tiba onde i'numelI'OIS gmaslOs• " 'O, as necessanas prOVI enclas.' .cem cruzeIros, terIa delxad,o A 'rf' 1 d ... T atroO parLÍlculares, com .cursos dmrIllOS e

tudo em iCondições pa
.tl.' lna as C()ULas o e

t
.

_

ra a r�- havia sido requerido p,ara fim [)oODUrnD-S, erm f,r,anco e cres-c:en e

presentaçao se,r levada a efel-
oficiais com objeti,vos civicos iP_rogI'ess'o, ,penmit,em :a iUJIll sem nú-

to.
e não comerdais e isto, intriu- meTO de Jovens adqui,rirem os co-

Não que·remos· ·censurar, sicámente importa na colabo- nlhe'cimentOls i,ndi.spensáveâ,s para
porque nessas questões pode ração de todos os bons cida- que a. luta ,pe,la VIda se lhes torne
sempre haver mal entendidos, dãos. mais ,f,lÍIclil. ,NeIes, ,cenllJe'llas e cen
mas forçoso é extranhar o in
cidente que impossibilitou a

repr'esentação· cênica no Tea-
. tro AIV'aro de Carvalho confor
me estava programooo, a qual
teve de ser realizada na sede
da Un'ião Operária.
Isto é· resultado de, alem de

sermos mal servidoOS de teatro
estar o nosso airuda arrendad;

1a uma empresa de cinema �

cujos interesses se chocam

Florlanópolli, 3 de M.ao de '947

'Estrada Florianópolis:. Pepe-rlguaçú
na

.

Divisa dos Estados Para-
, � dr. L�ob_erto Leal, Becre- ná e São Paulo. Congratulo-metarío da Víação ,e O�ras Publí- com V. Excía. pela aprovação

c_as, recebeu '0 seguinte tele- dessas propostas de interesse
grama do .dr. Haroldo Peder- fundamental para. o desenvol
neiras, DIretor d� D. E. R., e vímento econômico do nosso
que- se acha em São Pa�lo, re- Estado. Cds Sds (a) Haroldo
presentando Santa Catarina em Pederneiras Diretor D.
importante conclave: E. R."

.

"Dr. Leoberto Leal - Secr.

r�o ':ia�o Obras Rúbl�cas Flo- A' mirgem das S(u�õesríanópolts - SC - Sao Pau- _

I1-0 1Q da Assemb ii ..
Tendo a satísíação comuni- O sr, Guilherme Lang

car a V. EXícia., que, em sessão foi prêso ·em Itaiópoli�.
plenária, ontem real:izada, na Não tinha imunidades o

prillfeira. reunião das adminis- coitado. Por essa razão, o

trações rotd-oV1iJárias foi unani- sr. GRANATO fez gemer
mamenw rupIlO'Vada a pra_poSlta os fios telegraficos e pas-
do nosso Estado relativa á in- sou UI" telegrama granada
clusão da Estrada Florianópois ao ilustre lideI' ida minoria.

.

- Peperílguaçú no' plano ro- Feita a leitura do . tele-
doviário regi'onaJ, bem como a grama, pediu-se ao Execu-
proposta apresentada pelas de- til'o para tomar pro'l'idên-
legações dos Estados meridio- cias.
nais do país, recomendando. a l)izia o deputado Vare-
inclusão, no retferiJdo :pIano, da la: - "Mas, afillJal é ao
Estrooa Cruz ALta - )Gapecó Executho ou á Se.cretária
-Xanxerê - Oas'si - Pirapó, de Se·gurança Pública, que

del'e ,ser encaminhado o

protesto1
O protesto não sei; res

ponde um I.deputado. Sei,
acrescentou que () prêso
foi tencaminhado para o

xadrez.

Atitude lamentavel

A sessão de ontem foi
dedi'cada ás ," indicaçõe's",
provando·-se assim, que um

dia feriado al'Íl'a '8 memo

ria da g'ente.
-�':�

desmemo
jeito de

Lançada. a pedra fundamental
Colégio Barriga Verde

Com a presença do exmo. ST. Go- tonas de jovens, oriundos, pr-inci-: Foi com este objetivo que um

vernador
.

do Estado, Secr·e:oorios palmenle do círculo daqueles Que grupo Ide homens, velhos, uns, .mo
presidente da Assembléia Consti- passam o dila no trabalho e, entre -ços, outros, todos, porém, dotados
tumte, presidente do 'I'níbunad de êles, 'os miJlitares, têm oonseguidc de ·espíniltJo jovens e com ·0 :pen
Justiça, presidente do Conselho seus d'iplomas de

-

gínasianos aíra- manha voltado ,pam os altos desti�
Aldlmi.ni,slraLivo, albttas autoridades v-és de noites ímdorrnidas. nos de nossa Terra, 913 eongregarasm
civis 'e militares, representações Oonchi ido o 'curso, quantos de- e, apoiando os poderes públicos em

escolares 'e grande número de con- les, de origem hum il íssima, têm sua douvável e grandíosa owmp,wnÍla,..,
vídados, realizou-se, dila 10 de subido as soberbas escadarias da idealizaram ,e fundarem

-

aqurlo que
maio, a oernnônia do tançamento Universidade do Paraná e, alguns hoje é uma ,g'Jia.l1d,e esnerauea e_,

da pedira tundamental do ·edifíci'o anos depois, se projetaram no oe� amanhã gerá uma explêndida :rea-
onde funcionará o Colégi-o Barréga- nário social, destacando-se verda- Iídade - o <Colégio Barr-iga-Ve1'd�.
Vende, à rua Ferreira Lima, ex- deiros luminares nas ciência a que Eu vos asseguro, que este Colé
Camboeiú. se dedicaram"! Médicos, bacharéis gio saberá corresponder aIOS anse�
Logo após o drasteamenlo da engenheiras civis e químicos índus- da coletívídade, organísando um1

Bande.ina, que foi f'eito pelo exmo tr1aJils, e rbanbo:s outros, que cursa-I grUIPo docente á altura, de seus d>e
sr. Governador dto Estado e ao som ram os g'inásios curátibanos, têm 1 sígníos e programas baseados noss

do 'H'jnol Nacional, fêz uso da pa- deixado a Universidade do Paraná mais modernos métodos .pedaftogj
lavra o dr. Alfiredo Damasceno da e de outros Estados do Brasil, hon- cos, de moido a que, dentro de .

Sidva, nosso Diretor de. Redação e raOOO-a8 e honrando os bancos que espaço de tempo r·el.aJtivament€
Dieefor dos Cursos da nova casa per.lustraram lHO curso seoundár ío ) CIJr1bo,' seu renome, como OiS 00 Co
de ensino, qúe iPronunciou: o 'se- Temas fornecido um conbingen- légío Catarinense e do Ínstitutc
guin Le di'Sic'ur.slo: Le a:preciÚtvel de g.iloolsi-anos para Coração de J,esús, terá tra.n$posto-
",MuHo s,e 'ven'l fallado, e com jUls- os ,cursos sup.eriores da.s dive-rsas as fronteiras de ·nüsso E·s.Lado, fi-

tilça, do magnífiloo plano educa.ci-o- Universild3Jdes do Brasil ,e, bem �uramdü ,com um dias prilmei<vos en�

I1rul d'e Santa Catarina, ,cujla pedT,a assim, para os noss'Üls P'l'ópTi-o.s es- tr·e os primeir·OIs no 5tÜO da Fede
angulaT foi la,uçalda no fecundo go- Latbelecimentos de ensino sU!p-erior ração NIa!CÍorial.
vêrUoo

'

do v·ener,all1/dlo 'Ciatarinense TodaJVi-a, êss,e cO'ntinrg.e;nue poderj<a Não nos animwm ,pflli;xões poIUi-
cel. Vi/daI Ramos e que atimgiu suas ter si,do 'bem ma,i,s el'evaldo S€ ct:i'S- co�partidárias nem 'pr.iooípi.os jj,lo-
cul:miriâ'n,cj,as na não menos di- ptUí;essemos de '0olégiüs em nÚ'Ínerc sóji1cos ou re<ligiosos, es:pooialmen
nâ·m'.i,ca e inv·ejáve·1 administJração suf:i,cienltJe para atender a todos te! Todos, Qtlial,q'l1er q<ue .seja f,-eu�

'Nerêll R3Jmos. quall1,titaLiva e qualiLativ3Jmente,' cnecl<o PIQI�bi,co - fi'losófi,co � re-

Foi tão. m3Jg'nli.fi.cente,. d·e tania Qua·nl.os jov-ens poderiam "er _pOT- Ingilos'Ü, desde que tenhlMn, sede. de;
gra.ndiosidade, que u!tnrupassou as

I
LadoTe.s d'Ü dipl<üoma gin,asia,1 s,e Li- conhecimentos, .eoo()lntr�l',ão as por-

f]'.cYnLeilnas de nossü ESlbaldo· e pr.o- ves,semos 'eslabe1eeimen to:& de 'ensi- tas do Colégio B3Jrriga Verde a,ber-
je,Lou-lse no ,sej,o das demais uni- no equ.iparados e ,com CU1'SOS natur- tas de .par em;p.ar par,a 1'-ooOOe-lo5-
dades da Fed,eração, oomo tlim nos? Quão matÍls aprecli.ável seria. C' A Itoldos indisbi'ntrumerut,e, mi�fstra
exemplo :a s,e,g.uir. Hoje Santa Ca- número dos oandidatos ás nossas· remos os ·mesmos ensi��IIlIent'ÜIS e"

Larima pode ongulhaJ'-se ,d,e ocupar es·Ctola·s superiol'es 'e, bem aSSlim dil5ipeiflls'aremos o me.smo ca.ri-nb<o� ;110'
o. 20 luga'r Il? Brasil, com 55% d'e quão mrui's .fáci,1 sleria a SantlJa Ca- mesmas 3Jtenç@es.
,a11ia,b;eLi'í'J3Jdb.S, l-og·o a,pós· São Paulü Lari-na t,er a sua Univel's'i,datde, com E porque as'sim peHSlMn'OS; por�
qL1e oúu,pa o 10 luga/r, com 66%. o funóoIl'3JmenLQ 'das Faculdades de que movi.dos iPel.o:s mais a!Ieva�ta--

.

Entreta'lüo, ,s·e pOJ' um lado no.s Di<reito, M-ed,ióna, Odontologila dos 's'entimentos d.emocI'látiioos, €
orgulha1mos 'Pelo muito ·que nossos Fa:rmáóa, Veterinária, Engooha- que solicitamos ü �ôio de tôdl� as;

govlernantes �ãü ,feito neste setor <['na, eLc., .se ti'vessemos oasas, de· ·en- pe9s·o,as de bem ,pa<I'Ia qne menos di
\por OUlúro dev'emos lamentar o si.no ol1Jde funci'onas·se o 'ClLl'foSO pré filcil ,se torne o cumPl�i1men:to d�
Imui,to pOUlCO que há sildo. f·eiLo pe-I vara ambos 10.S sex<os? (ContiDU.! na Dag 3�
I;a iniloiat.i:ya ;p·arti'cular-!
Em Flloria-nópohi\s, por exemplo.

nã,o foss'e ,a t'ena.cid:ade das direções
do Colégio Catarinens,e 'e do lus
LiüJ-lo OOlraçã·o de Jesús - hoj,e dois
.J'Em,oma,dos ooILalbelle<CÍ<m�ntOls - o

que ,Leríamos nós -1110 oampo de {ln

sino'? 'N3Jda; a.bsülu:Lamell/Úe nada 1

P,eDma11'eCemos um tempo il1Jdefin1-

do, c.rimiuosalIllente de bnaços cru

zrudos à eSlpera d'e que os go'V,e:rnos
tudo filiassem! Enquanto diSSO, em

outras caJIjiLa<ÍJs' fundavam-se giná
sios ,que, fUlnci'ona.ndo ditwt.Ulm,a
mente, davam ensejo a que e].errnen
Los d'e ambo,s .os sexos, princi,paJl- ao.

menL,e os d'a ,oLalS!se menos fcuv,ore-

do

Homenagem ao Presidente da
Assembléia

FunldaJdor'es: - Rubens Hiran Bosco e Dalmo ])',er1'e1' BOsCQ�
•

R8lce:bemos ·e agr3JdooemOts o seguinte ofício:
O_GrUIPo Escolar "Prof. Vences'lau Bueno", desta cidade vai hame-

n.a'gear, no .próximo di.a 3 de maio, ás- 9 horas·, {[leste educanoorio, o

ex:mo. S�'. da:'. Jiosé Boaba�d, ,e;x-direto.r desLa casa de ensino, e atuaJ>
P,r,e.sitdente da Alss·errnbléi,a Co'nshirtu1ll1be do Estrudo.

A homena,g;em -constal1á de uma festinha interna, s'egui,da do o1"e-·
ile,cimento de uma cOllbeHe ao jtlu"tr.e_ iPalhooence, a quem a ed,uooeã�
pOiJ)uJar de ;Pa/lhoça deve assina:l3Jd0S serviÇlos.

A v,ossa pres·enoa ás rreferida,s sQlenidrudes,' será motivo de lJ,on.r.;h
dir,etor '.e. IProf,es'soTas dêsLe ,e,stabel<ecimento de ensino.
SaUdações cordia-i·s.

Moaci.r Ol'ig,e - Dire�r.

Campanha pro- restabelecimento de
Laza'ro

E9teve em nossa �ed.açãJo, honrando-nos' cOlm ·sua vi·sita, 'o d.r. T,o

Joo,ti,no de Carvath<o.
.s-. ,S. veiu convi,dalr-Illo,s., em nome da .comissão, .para ,p,artiC'ipar

mOls da ,camPan.ha 'Pró�R:e,sLah�J.eci.mento ·da Saúdé do'- Lázaro.
LPr.ofun.dJament,e s·ens.itbilLza.dOis agI'lrude,cemos e, aqui o repeJttilrnos...

'pode .a COOlli,ssão cantar com o 'nosso i,l'restrito a:pôio na me,ritória cru

zada, que eSlbá 'i·nitciando ,e que tlerá estamos oerLos a solidari,edade in
condiciona.l do coração da boa gente catar.inense.

Uhtavão do Cruzeiro
Rio, 2 (A. N.) - DespachO'

pro:cedénte de Londres informa

que o banco da Inglaterra re

tomou, hoje, as operações com

a moeda brasileira, contando o

cruzeiro a setenta e cinco, qua
renta quatro, e dezesseis cen-

Itavos por libra esterlina tax�
oficial do cambio da bolsa.

'PA R A _,F E R I.DA S,
ECZE'MAS,

\

INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

NUNC�-EXISTIU IGU�l

�

F R I E I R .A 5,'
ESPINHAS, ETC.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


