
soo Os- documentos foram enviados
ao presidente da Repuhlica, sr. Ga
briel Gonzalez Vídela, pela Asso
ciação de. Defesa Social da Argenti
na. Esses documentos contêm Ins-:
truções sôhre coma deviam ser de
sencadeados os sucessos de Bogotá"
assim como a aprovação de atos,

As festas do de sabotagem no Chile. Esses .fatos
foram perfeitamente comprovados-

jrabalh11 ante os ultimas sucessos registra-
* Sempre achamos que, no

N a
t

bl
' II

L'
·

I t·
dos em ambos os países . .os dOCH�

'mos an��n:)����íP��S nOJe���{,lAtl���1 !I ssem ela 'egls a Iva, daR��p!�I�� ��!ermiJ?o:r:��den�� ::n:�;e;:s�:s��;:���aram enor-

llue a Constitulção de 18 d� se- U
'lembro de 19Mi codif.icou, :n.10 festejos de primeiro de maio tenham
pod-eriam ser estimuladas 11 COll-

Fala o sr, Reitor Liberato, _. Também o sr. Antenol:' Ta- cara. t�r .p�·ático. Assim, n�quele dia,
eurrêncía entre os partidos polí-

j
d t d

tícos legalmente organizados, as vares. - Telegramas ao Presidente e ao Vice-Presidente da sera micra a � cons. ��çao
d

e Icemagremiações que se não coadu- República. Eleição do r Sacret ério .casa� para os
_

erroviarros a
..

�e(\-

massern com o espírito da nova poldina, em São Gonçalo, sera mau-

-Carta. E isso porque seria verda- Ausente

o.
sr, Aroldo

.

Carneiro

I
a verba para a. construção. da ponte! gurado um grande restaurante co-

.deil'amente uma 'aiberração con- d,� Carvalho, .supl-enLe do 10 secre- sôbre o Rio. Ararang'llá,. indispensá- letivo para os trabalhadores em

.sentir-se que, -nurna disputa de Iàrio, o presidente sr. José Boa- vel ao tráfico comercial entr-e os Barra de Barretovital ínterêsse para as .eonquístas baid convidou para substitut-lo na- Estados do sul do país, conform-e .

-realizada,s 11a luta contra os totalí- quele põsto, o sr. Antônio de Bar- se reduz da sugestão feita em pri- jtarísmos, grupos de propugnado-: ros Lemos, que te e assim assento moiro de abrí! de 1940 ao Gov-erno Rio, 23 (A. N.) - A Confederação
res de outras doutr-inas politicas, à mesa. tia República pelos interventores Nacional das Industrias e a Conte-
-contrar iando mesmo as tendências Lido o expediente, que foi pe- Nerêu Ramos, Cordeiro de Farias

I deração Nacional do Comércio em-sentírnentais e as tradíeõos liberais queno, (omou a palavra o sr. Hei- e-Mancer Ribas.
do povo brasileiro, se insinuas- tor Liberato, representante de Atenciosas saudações. (as.) José prestaram ao Ministério do Traba
'Sem nas camadas populares, com o Itajaí, o qual produziu o oportu- Booboid, presidente", lho a sua solidariedade nos feste-
-engôdo de pretensa justiça social, no discurso que a seguir reprodu- A Casa aprovou ésse texto, rom jos de primeiro de maio.
l}ara ao fim de tudo tragar no zimos : a indicação, que foi apresentada , _

anais horrendo de Lodos os destí- "Sendmr Presidente. Senhores pelo sr. Rui César, no sentido de I

A f 'I-mos a Naç1io Brasileira, escravl- deputados, ser taml_?ém telegrafado, .em idêlf-I § aOll laszando-a -aos beneficiár-ios interna- Não desconhece Vossa Excelên- ticos termos,. �o sr. VICe..:presl-1 .....oionais duma revolução proletária, ela, senhor Presidente, como des- ciente da Itepública. 'do� pW'e�oQNem a todas as correntes poltti- conhecido não é dos ilustres mem- O Si'. Anterior 'I'avares, discur- I . � 11. � �
cas, que enl [ia se .responsabítlza- hrus da Casa, o desenvolvimento sando a propósíto do Código Peni-! Rio, 23 (A. N.) - O Ministro da
vam pela consolidação demoerá- material e cultural de Ilajaí. Sua tenciári o, 'em elaboração J?-a Capi-! Justiça prometeu atender as mães,t.ica do país o ponto-de-vista do, situação privilegiada torna a en- tal da República, aludiu' a neces-}, _ .

"P. S. D. se afigurava digno do! cantadora cidade litorânea, .corn sidade de que se incluísse no 1'e- rrrnaos, esposas e filhas dos emprc
apôio 'lll1âni!j11.e, .de modo ,qp'e, e11- II' seu cais acos.tável e s·eus armazellS f�erjdo Cód-ig'o o amparo às famí-I gados da "Tribuna Popular" que
.quanto a mUlOrJ.a das representa.- quasl cono1U!dos com a su_!t barra ha,s dos detentos, pl'opondo. que,! acham-se recolhidos á Casa de De
ções p.arlámentare.s, aderindo ao : fraHca, €scoadoLlTo de tod o Vale

I ouvida a Casa, fôsse di.rjg'ido por

I
tençãopensamenlo pessedista, votavam o I do Iíajaí, ligada como está aos ela um apêlo naquêJ.e sentido.

. ,

.

-canCelamento do's ma-ndatos de' centros manufaturei,rDs ,e produto-I _\provada essa indieação, foram

O
..

':;·eputados e senadores a-os élemen- I
res de Bl'Umenau ·0 Bl'usque. suspensos 05 trabalhos para que os C�SO ria Palo 8 tln� Berlim, 23 (D. P.) -- O ex-gene·

tos da ex( ma esquerda, a D. D.! ,Merece, po_is, Itajaí que ·esteja- srs. deputa,d{)s fizessem as chapas I
\ti li

.

(]" l U ral da Luftwafre Karlembacb",N. insistia no êrTo ele amparar os i mos al,enLos ao seu progresso e ,para eleger' o 10 secretáro da l\tle-? -

h d -d t t rinterêsses comllllÍsLas no Brasil, I que 1wocuremos impulsionar tôdas sa, ,em virtude da renúncia do sr. Londr�s, .3. (D.P.) - A Inglaterra acompan a o e qua 1'0 ou ros o 1-

volando pela contillllação dos 111al1- : as iníci!lLivas que visem o seu de- Cid Ribas.
_ I pronunCIa-se-a favoravelmente ao cia�s, um do.s ?ua�s portador �;!SdaLos. . I sBu\'olvnnento.· Heaberta a s,essao- e 'procedida à; projeto norte-americano de tutela maIs altas dmtinçoes do Exérctt{)

Já ag'ora, por��, que provada I Drnlre essas iniciativas ,ayulta, eleição, veri.ficou-se o. �cg'uin�e
.

temporár'ia da O, N, D. sôbre a .Pa*- alemão, partirão a primeiro de maio
P?N'ce a eulpablhd,ade elos comu- i 8cn1,ol' Presld'()'11t�, � ('on�lustlo do I resullad.o: Para 10 Recrctano: Joa-'

1 t' d'
- . 1 para Genova do:nde embarcarão-mslas em 8tentados (' ao l1ati'lmô-! seu ·campo de AVlaçao. SlLuado no i qUll11 Pmtu de A1'I'uda (P, S. D.), es m�, com a con Iça0, p�rem (,e

, '. ..

"nj.o nar.ipnal, ,1 llurm:l'Osas vill\IS I ltlga!' denominaflo Barra do Rio, p.! 17 votos; �\roldo ,Ca.rnejro de Car- duraçao da tutela ser a estrItamente para a Argentma, anunCIa o Jornal
, .>..... '�(. .

.. ". ..1 .' ." ' , • Ã "I
.
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�"üc:�:: ';"111, "f;;\:'.":'.[:1."H"!él, \ "�J��'�;\"', (�')I:,�:.:,.C;l'CiO ,.lPÜ1' j 'llaS pIs_as em l'�[h?O '
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'

..�o os; ... 1'(11 - i necessunf-l para o ter o acordo 1:!n- er lIler .

'l\.o,S I,;J.Im!I)\J�o.c � _ao� ,wtel}.",sc: '�it I ,().Il, a. "'� ...·l<V' ..
.,

f l g'>,f,es \h�J.!.;"lp, �'\["J, �f �'otl).. ! tr,� árabes e judeus e a f'o,f.- _

.del.esa do par-s"nao !'1ev,eI'a eXlSLll", A pista mt'nOl', paral1',a c. ,n.;�. Pr>1(\!all)!'iíO CWlfC' c) :';ãlS '\.'O�:' '
. , .. '. -'

.
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..quem não COl1;vp,upa em, qne a �t�- Blmne.nau, t.em cem

(100.
) melros dp, foi ('lWé�l'acia a seSst\6.

I j).Bt!tv� SOl11�30 do p.rü'pl:n:'�en '. \;H.' _...
'

tudo do P. 8. D..fbi p,reviclente e de ]Jrgnra e (1.220) mil duzentos f Palestma, segundo se nobell .. · .... 1, ·oJe 11ft p�ssadftelara, �Jiscel:n�ndo as org'anizac?·�s e -;ilfte metros de compri,�,e�to, _ � ! fonte britânica bem informr.d!"t\. �s-\ tJ U· fi u
d.fl -caraLer 11'dl�lamenLe den:ocntI- te�'mmando Ila margem do 1'10 Jl:l,- N-::§o relltR prarrnU(100 sa ·atitude britânica implicaria I. a, .

'
co das que o nao eram, IllUlto em- Jal-Asi3ú. . I U .1 li d " �s {ll ., _ • -o�
nora o aparentassem mediante as Dado l)orém atravessar um Ro 23 (A N) _ O 1\'"

.

t d \ manutençao na Terra Santa, apos O A data de hoje recorda-nos que:::, " 1 , •. '1lnls 1'0 a
d'

..

d
A

t d t f' d.eonces�ões aIeitas ira.,nstità!iamente grahnde L:'ech.o bla�xo'.hde bda.nhado, I
Fazenda tendo em vista que a Lei i la prnnel�'o e agosAO a a ,l:a a

-.
em 1646, a povoação de Sã;y.

110 regIme {e 'rep1',esen a'lao POPU-l ac· �-se mcomp eLa, aven o ne-
154 d 25 d b

.

d 1947 I para a retIrada, de todas as forças Lourenço de Tijucopapo (Pe nam-lar. cHssldade de ,proceder ao seu ater- n. e e novem ro e
'inO'lesas Acredita-se que o govêrno .'

. r

A verdade, pois, é que não cor-I J'amellto, sendo, para tanLo, esti- marcou o 'Prazo de 10 de Janeiro a I' ,?',.' .

.

. _ hUco), fOI atacada pelos holandezes:
ria. pRrelha com. as ativi�ildes. for- , n;a�o o volume do mate<l'i.al neces- ! 30 de abril para a eJlÍegra das dc-

bntamco tomara essa d�clsao so- de Wi.llep Lambertz, send-o defendí
maIS dos C01Y�1l.l1lsta8 a slllcendad-e! s�rl.o, em.

(60) sessenla nul metros

I clarações
de rendimentos e o inic.10 I mente �o c�so em �e seja ass�gn- da heróicamente pelo Sargento-Mór-de seus proposllos, tanto menos de I cu])wos. -

o' rada a Ida a Palestma de um força A ostinh N n
.

amparar-se quanto não se orienta- I Dada. a, quantidade do material a da cobrança em 1 de Junho e que d 1'" t
.

1 t.
• g o u es,

., .

d B I'
. ..

f' It
- .

t d'd
.

1
e po ICIa In ernaclOna, compos.l em 1736 travOIl se nos arl'edo'Vam peJas convemencl.as o ra- mOVImentar, seria mdlCado asse o as a eraçoes lU ro UZI as pe a . .

-

,- -

,sil � pelos interêsses da sobera,nia atêlTo f,eit� por meia. de uma dra-I mesma lei ao invés de djficultarem prlUcIPalI�ente, de soldados ameri-
res da Colônia do Sacramento, o;

naCIOnal. E pelo ;1ll:cnos _ enq�anto I
ga de u_nçao,. 'auto-transportadora, . o preenchimento das aludidas de-

canos e fI anceses. combate da Conceição saindo veu-
provas em oonLrarlO nao VJerem com ::treJa retIrada, do 1'10, o que' -

! cd r t· btrallquiliza.r os espíritos·11 cêrca de i impJi.caria, nêsse caso, o recobri- claraçoes trouxeram grandes fac,-

-'lontra O adi·"I"no � I dO
c o as as nos�a� Iopas, s? o co-

-tantas arneaças que pesam sôbre .a I mento posterior da areia com ma- lidades para os contribuintes, como 1) U U U mando dos CapItaes Teodorlco Gon-
ordem sCyial e sobr,e as nossas ins- terial adequado e a prot.eção das a abolição do "Imposto Adiéional de

I-m.po�to dA rend�
çalves Negrão e Ignácio Pereira da.

<titui.ções mestras,
.

é j)t',eeiso que vala,� lat.erais, para escoamento Renda'; que obrigava ;0 preenchi- il U U Silva;,esteJamos ,prevenIdos, todos os das aguas dasohuvas.·
I 1763 '1 d R' G' dBrasileiros, para não sermos víti- Quanto ao modo de Lomar ,ef.e- mento, bastante trbalhoso, de outra Rio, 23 (A. N.) - O Sub-procu- -

.e 11 , a VI a o 10 I an e.,

mas de Lraições que nos possam Uva a ,eficiência do campo cabe declaração de rendimentos resol- radar da republica, dr. Alceu Bar- depOIS de abandonada pelo gover
jung'ir às.ambições ,�xpa�si.onis�as .aos técni�os. A nós, apen.a,s. Aint:-r'es- veu não prorrogar o prazo, que ter- bedo, exarou parecer favorável á nadar Elói de Madureira, com a no-
de uma drt�dyra cUJa illlstIca e.a s�, � 1l11l1to, que essa eÍlcICncla �e minará no "dia 30 de abril. concessão do mandato de seguran� ticia de que Santa Tereza havia, se-
t�l!ll d_est,I'u!çao dos valores da Cl- eletIve par:=t 'qu,e o camp� que �oJe

ça. cancedido pela pI'I'meira l'nstaAn- rendido foi invadida pelos hespa-'vlhzaçao oCl'dental. apenas da acesso a tecos-tecos,
p

�
...

'

.

Nem por outra razão se just.ifl- possa servir aos grandes a,parel.hos, reparavam o levao- ela, a vários contribuintes, contra a nhOls vindos de Buenos AIres;
'Caria llma cooperação interparti- como na realidad,e merece Itajaí, cobrança adicional de dois por - em 180S, nasceu no Rio de Ja-
.dária na esféra da política nacio-', com,o g-rande cidade que é. te pa"� 1- de ''U!l'''D d

.

Ab d A neiro, o grand.e ator João Caetano'
nal, onde as soluçõ·es para os pro- Assim sendo, SenhGr Pr,esiden- , 9 U J l'lu u

cento o Imposto so re a rell a.

blcmas do .país niio teriam CUl'W I (e, eu pediria a Vossa Excelên.cia, Chile, 23 (A, N.) -'Os comunistas arrecadação dêsse adicional está dos Santos;
eficiem(,e e livre sem o necessáriO,' consulLasse a, -Gasa sôbre se pe,rmi- prevista em setecentos milhões de � em 1830, foi inaugurada; no.-

ambiente de boa 'espctativa. Aliás, te seja enviado a Suas Exc-elências foram presos imediatamente ápós
cruzeiros. Rio de ,Janeiro, com toda solenida...

os 'qll·e se exeedem no ex,el'cício os 81'S. Presidente e Vice-Presidên- a descoberta duma conspiração, de ,a Sociedade de Medicina, funda-das liberda,des públicas, em hora,' le da RepúbJi.ca e Ministro da Ae- um levante geral para primeiro de I.
L d

. . �

Isença-�ll do ser da e:r'll 28 de Maio de 1829 e que hO.le-. ão delicada para a vida o regIme l'onáutica, o da VIaçao, o [elegTarna que estipulava entre outros planos,' V .

.-

-em que desejamos 'progredir, não, que tenho a IhOl1ra de passa'!' a ler: tem o nome de Aca'dêmia de Medici-
fazem sibão o jôgo dos adversários I "A Assembléia Legislativa de um levante geral para primeiro de..

-1-'comuns de todos os ·democrata_s, � SanLa CaLarina, .perante e urgente maio. Ê' inqdietallte o fato de que VICO mi I ar na_:_. em 1866, nesta capital, deuase
.tanto é certo 'que_ do pessimismo neoessidade da conclusão do Cam- numa simples diligência policial São" Paulo, 23 (A. N.) - A Cã- uma explosão na Alfandega, viU-das massas nasceria maior incenLi- po de Aviaçã,o de Itajaí, solicita al- 300 conspiradores fossem presos. M" 1 d ?{ T r't'
vo à ação dissolvente dos dema- t.a patrocínio Vossênci'a s,enLido mara f Ulllclpa e iarl la so ICI ara mando diversas pessoas. A Alfande�

..

gogos. Motivos de sobêjo, portan- L.erminação pequeno tr'echo uma
Porém a descoberta duma conspira- ao Ministro da Guerra isenção. do ga estava localizada onde está o·

to, aí os temos para r,edobl'ar de das pistas dando-lhe assim com- ção de tal envergadura, num país serviço militar para os

trabalhadO-, Hote} La Porta; .

'Vigilância 'em tôrno das institui- pIeta ef,iciêllcia para ae'esso aparê- onde da mesma forma como n.o Bra- res da roça. _ em 1873, assumiu a Presid.ên-(Iões ,em que exerci,tamos o nosso lhos tôdas capacidades". sil, o partido comunista foi coloca-
espírito, crentes na dignidade hu- Em seguida, pelo sr'. Barros Le- cia desta então Provincia o Dr. Pe-
mana, oertos do· final triunfo de I müs, foi ,entl'egue 11 mesa, para que

do fóra da lei, vem dar uma idéia Em acao os dro Ferreira, sendo seu secretãri(J>'
tôdas a,s consciências contra uma seja submetido à ap.rovação da Ca- dos meios de que dispõe o Kremlin..

o Dr. Manoel Frereira de Melo;()risc explicável, sem dúvida, em sa, o teor de um telegrama que para preparar a revolução mundial. s·nbot!:1ldore'.s _ em 1882, foi creada a Agêllcilít'determinados. estágios da evolução seria ,enviado ao sr. PI'esiden�e da u U
social e políLica dos povos, mas República e. que é o seguinte: O

....

b
. Postal de Imbituba;

uem assim tão de subestimar-se "Sr. PrBs,ídente da República. - aVia0 80 merglu Rio ,23 (A. N.) - Informa-se que _"em 18!}3, com a publicação de
nos seus efeitos ,sôbre a ordem Palácio do Cate te, Rio d,e Janeiro.

Rio, 23 (A. N.) _ As autoridades foram presos vinte individuos, nas um manifesto, o Governador deste
que deve presidir

.

ao desenvolvi- A Assembléia Legislativa de .

menta da naci'onalidade, faculta,n- Santa Catarina, em aditamento ao �a Aeronáutica, auxiliadas por auto- proximidades da Base Aér�a co EstadD, Tenente Manoel JoaquIm
do a esta a possibilidade de afir- apelo feito ao Governo Federal em ridades da Marinha continuam as I Galeão, quando

tentavam a realiza- Machado, ader�u ao movimento re

mar-se e -de.finir-se soberanament.e maio do ano passado, vem, I"espei- pesquisas para localização do avião ção de atos de sabotagem contra os �olucionáário contra o govêí'no de
·e nunca subvertendo-a na onda, tosamente, sugerir à V. Excia. a G d

.

Z t\é! d "t d 1" d quela Base Floriano Peixoto.incaractrrística de quaisquer im- necessidade :d,e s,er incluido n{) 01'- ruman, a terceIra ona . rea, epOSI os e gaso lTla a,

Andre'b 'd t M']'t Nilo 'l'adascoperialismos. çamento da. união do ano vindouro su mergI o on em. J 11 ar.

, '.J:

:1 ') ,i
. i

)I/J Vieram de Moscou as instruções
para a revolução comunista

'"

,\' na- América
Santiago,13 (D. P.) - O governo

entregou, á noite, á publicidade, os

documentas referentes ti ação re

volucionária do cumunismo na Amé

Latina, firmados pelo marechal' Vo
roshillov, membro do govêrno rus-

"-;;"
.

XX;;-r��fJOrIa1l6POUS _. Sábado, 24 d. Abril' de '948

i) �Ail.ij ANTJ:QO DUlUO ». fJ.urr.. CATAKINA

���!"I$ fi .D. O�:r.o..Mt SIl1NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA JUJlOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

I N. 10.241

Taxas aduaneiras
SDsDenX3S
Paris, 23 (D. P.) - As taxas adua

neiras foram suspensas para a en

trada de café em grão, cacáu e chá
e foram restabelecidas para conser

vas, carne e artigos vários..

Mortos ilustres
Recife, 23 (A. N.) _ Faleceram

nesta capital o desembargador An
tônio da Silva Carvalho, ministro'
aposentado do Tribunal de Justiça..
do Estado do Rio Grande do Sul e

engenheiro Dbaldo Gomes Malta�
Catedrático da Escola de Engenha
ria de Recife.

Ex�geDerais alemães
para a Argentina

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de naturalização
despachado?

Escreva sem demora ao Escritcrío Jurídíoo e .Aidíninis{l'atiVt]I',·
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando inf'ormações. ESB<l Es�
critorio 00 encarrega de acompanhar e requerer nó Ministério dfil>
Justiça o que necessario for á sua oonoessão.vbem como, de registro
de diploma, divórcio e DOVO casamento, certídão- de nescírnento e der
casamento 00 qualquer parte do Paíz,

OESTADO-Sâbado 24 de Ãbrií _ 1948
•

Informaçoes 'llteis' As causas da
l explosão de Deodoro

Rio, 22 (A. N.) - Informa o

H I d
"Diário Carioca" que a policia de

orar o as empre- verá comunicar amanhã ás autort-

sas rOdOV"I!.Ir·I�S' ., dades militares os resultados do

ii ti U I
fruto das investigações que rea-

lizou em tôrno das causas da
�

ex-

lSIDGUNDA.P'EIRA plosão em Deodoro. Acrescenta
Expresso São Oístõvão - Laguna que a prova testemunhal e doeu- }

7 horas, l,''16 horas. mental abundandemente colhida
Auto-víação ltajal - ltajai - 16 '00·

completara' .a prova pericial, ,em IExpt'esso Brusquense - Brusque -

)',','.eas, vias de conclusão, considerando as
Expresso Brusquense - Nova Trento !

- 16,30 horas. autouidades policiais como perfeita- �Auto-Viaç.ão Catarln"'ense - JolnvUe
mente caracterizada- a ação dos

sa-l�
- CI horas.
Auto-viál;ão catarlnense - Curitiba' 'botadores comunistas. Adianta o I'- 5 heras, . . .

t "d
.

Rodoviária Sul�Braen _ POrto Alegré matutino que nnpressionan e OS-

- 3 horas. sier" e n r e g u e á Comissão Mili-
.

Rapido Sul·Brasilelro - JulnvU. -

I
ãs 5 e 14 horas. tar que investiga os acontecimen- :

Al1to.ViaçAoT��i:e�_ porto Ale- tos foram anexados dOIS impressio- I
grAuto-�ia��a\:�tani1ense _ Curttiba

nantes doc?n'1entos, q';le. por si só,

I Sini.troll pago. DOII! Último. )..i1ll to'('u.�
_ 5 horas segundo afirma a polícía, compro- .

n� C ln J ._, 11 ReanonJal:.;lióSldetllAutc-Víação - atar ense o"""v e variam a hipótese da sabotagem, >,
- 6 horas.

,Auto·Viação CatarlneruMi - Tuball'âo • •• - •••• , •••• ••••.• • •••

- 6 horas. FERIDAS. REUMATISMO E

I
' Díretores:

Expresso São crístõvão - 'Laguna -

'I PLACAS SIFILITICAS Dr:. ,Pampbilo d'Utra Preír�:�' CafV�ln'lCt.) o-, trn!{)CUICO7 horas.
Emprêsa Glória - Leguna - 7� mI"· d N

.

i' de

Sá.,1 tAt;lilio Ma.lorra, � '!},r." jtl'1lIquiro Barr eto dl'l Meujo

:6:��:::::�n: I:ja�sq:: h�! M�}C!�! cUd�i�rf,,?�Ç�t�m:�G -�,o�.���ry:������.�"",���_.-_m�" """"�'<I's��'__�,,.����>"J-�"'"<��'''�''_''

ir

, raso
. a .1 .! 111

. Rápido Sul Bra,sUelro - JoJnv11e - às: '..... .

5 e 14 horas.
QUARTA-FERA

Auto-Vlaçao Catarlnense
- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Auto-Via<;:.ão Catarlnense - Laguna
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasüelro - JolnV'l1e - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovao - Laguna - B d d prat' "OI!;7 �����sso Brusquense _ Brusque _ O as ue· ii til iJ

16 horas. I

b b -t'"
..

ratuto'Viação Itaja! - Itajaí - Ui ho-: 80 eraons ri anlcos
Expresso Brusquense - Nova Trento

I Havana, 22 (U, P,) - Um grupo de in-
- 16.30 horas. ' .

d fRodoviária Sul Brasil _ Pôrt<I Alegre divíduos não identifica os rompeu ogo
,--�,--,,--.....--'------

_ 3 horas. i contra o edifício da Legação da União

QUINTA·FEIRA : Soviética nesta Capital, hoje pela ma-

r
·

d I t
- Auto-Víação Catarlnense POrto

I nhã. Os atacantes atiraram do interior

armaCI8S e p ao ao AlTu't�.Viaç�ohorê�,tarlnense Curitiba! de um automóvel e as balas atingiram as

- 5 noras, ! paredes do edifício, As autoridades po-21 quarta-feira (feriado) - Farmá- Auto-víaeão catarinen8e Jolnvlle! Iícíais estão investigando. Um grande
cia Santo Agostinho - Rua Conse- ...:..

A6ut��;�:�o 'catarlnense _ TubarliO! movimento anti·soviético está sendo re·

lheiro Mafra; ,_ 6 horas.
• i gistado em todo o país e os anti·comunis·

24 sábado - Farmácia Esperança' Auto·Viação catarlnense Laguna i tas estão tentando desalojar os Comunis·

_ Rua Conselheiro Mafra; .-E���es�r'São CristovAo -:- Laguna _ J tas do contrôle dos sindicatos cubanos.

2& domingo - Farmácia Espera

......
7 ��;�êsa Glória - Laguna - 6 1/2IJE.E-··--P--·�S--�-'-'"""" o--_.v�·_·-o--'-'-s-·_ Rua Conselheiro Mafra. ' 7 1/2 horas. I -

.

.

.

Expresso Brusquen� - Brusque -

O serviço noturno I$erá efetuado 6 horas. I�' � ;
Pela Farmácia Santo Antônie. .f1;;� Auto·Vl.açllo haja! - Itaja! - 15 bOoI ' •

,

á rua JoãoPint@.f" �"� �áPldo Súl Brasileiro - :t'o1nvt\'e - às I IJw"pn -dR 1.0 I'iv,:i'

f
' ,

e 14 horas, ! I II. I!lfl Jl:J'4�-",.ià.e O Emp:.esa Sul Oeste l.tda - Xapec6 - às '

, ••••• ��� �s' ,_I 6 horas, I ofereço doiS para' pronta entrega

V.-aca-O Ae' re� 10
'

SEXTA-FEtRA I. no Rio de Jan.eiro, com capota,
.Rl '-II Rodoviária Sul BTaisil - Porto Alegre,

.» _ 3 horas. i pneu sobresaJente e ferramentas
Horário

_ A5t��r�,ãO Catarlnense -, Curitiba
i preço único Cr$ 52,000,00, cada.

SeguAda-fei1'a' Auto-Vlação catarlnense - Joinv1le I Cartas ou te}egramas paJ:a Caixa
PANAIR 9&1\ N t

c- 6 horas.
I

.

Ó I'- ,'tU - or e
Auto.Vlação CaJt�rln�mse _ Lazuna I Postal n. 328, F ül'1an po 1,S, ou

VARIG - ie,40 - Norte '- 6,30 horas. I pessoalmente nesta redação.
Expresso São Ori!ltovllo - Laguna -

•

'NO������R� ��4�UL SU\3,55 :16a�h:otar:a�Vss,:Çã=;j:�n: I:a�:sq�e h� II Atac,,·ild.a" ti
..

Leg'iá'õ I
Perfeição �al;:�:�,ti�jn�:: d:�:��·ora�a:��r��,. Sapatos,

Monta"ens de PNEU;;; sm 5 minutesTerça-feira Rápido Sul Bra.silelro -- Jol.nvile -ISovlétl"g I !t

€RUZEIRO DO SUL - 12,00 às 5 e 14 horas·SABADO J. UU I Rua Francisco Tolentioo 12 - B - FLORIÁNOPOLIS
Norte Auto·Vlaçâo catarinense - Curltiblll RIO, 22 (A, N,) - Próximo dia 26 ����_��_�"�����""'���.�"�"�I_�,�_�.��.�.._�.�_�...��..�..����..:VARIG _ 12,S.@ _ Sul

- 5 horas.
I
transcorrerão as bodas de prata do Rei

RápidO Sul BrasUeilro - JolnvUe -

Jorge VI e Rainha Elisabeth da Inglater.
Q t f ir às 5 e 19 horas. I '

,uar a- e a
_ 6 horas. Ta, A colônia britânica no Rio realizarâ

PANAIR - 9,40 - Nórte Autb·Viação Catarinense Jolnvlle,

I
vários atos comemorativos dêsse fato.

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
- Â�t��r:�.âO Catarlnense _ Tubarão

•.• ,.... • ••.•..•..•..•.•••.•••.•

N(};�RIG _ 11 ,40 - Norte ;-�;���. São CristovAo - Laguna -I LilIa Teois CIube
PANAIR 12 47 S I Expresso Brusquense - Brusque -'- "

-. U 14 horas. , I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

Quinta-feira Auto·Viação ltajat - Itaja! - 13 ho- ASSEMBLÉIA GERAL .

PANAIR - 6,50 - Norte ra�xpresso Bru,squense - N{)'Va Trento, De ordem do senhor Presidente
nANAIR 8 30 S I

- 9,30 horas, I. '

..r -, , -

.

U Elrpresso Glória _ Laguna _ 6 1/2 I ficam convocados todos os >,ócios
VARIG - 12,3,0 - Sul e 7 112 horas.

-li quites maiores de vinte e um (21)
ORUZEIRO DO SUL - 13,55 anos (art. 36 do Estatuto), para :t

Norte
_

/'
sessão de Assembléia Geral a rea-

CRUZEIRO DO SUL :-- 1p,30
�

� ITAL Hzar-<e, domingo, vinte e einco
Sul CIA.CATA,RIN[HSl

I (25) de abril, ás dez (10) horas.
Se""ta fez'r O[ TRANSPORTES AÉREOS LTDAw - a afim-de eleger os membros do Con-

CRUZEIRO DO SUL - 7,20 • a 4' ••••••••••••••••••••••••
i selho Deliberativo e seus suplen-

Norte OOMERGIA.N"f.E: Bá om U· tes, de conformidade com o que
PANAIR - 9,40 - Norte Tro à Biblioteca do Centro �. preceitua a alinea primeira do art.
VARIG - 11,40 - Norte ümioo XI d* FMereiro. Goa. 37, combinada com art. 39 e pará-
PANAIR - 12,47 ...:_, Sul trlbuida, uaim, IW'& • fonu.. grafo do Estatuto Social da Socie-

Sábado ç,io cultural 00. ea�

Idade.VARIG - 1'2,30 - Sul fie &manhA I 'Florianópolis, 14 de abril de 19.18
CRUZEIRO DO SUL � 13,55 ("Campanha pró-Hvro"! ..

I
José Antônio de $. ThiagoNorte

'

�" ., XI d.. !,.,,�\"
I

Secretária Geral
Domingo

������RO ri�O sutortef1,OO 4viso 'aos'Esi.üdaütes IÁ' 'câ'����
..

�'�i""Sul Estudantes em f'énas qU'e dese-IPANAIR 1247 S I lem viajar conoocendo todo o Es- -,

� ••••••••••-:••• : ••.� •.�:....... !!��áJ��e�!��a;;�oO�a��nd�;r��� I apressar ·seo' Batalhão Barriga-Verde que bem ex,ecutada lhes !}roporcio-I RIO, 22 (A, �.) - Informa·se que, o

foi constituido de catarinenses nal'á ainda algum' saldo em di- f presidente da Camara vai tomar medidas
• olÍeiro. I para o rã.�ido �ndamento de ,vários pro-destemIdos e o 6'Coléglo Bar-

fnformações à rua Visconde de cessos de mteresse do Executivo, que se

riga-Verde", usará a mes,ma f)uro Preto D. 13 das 9 ás 12 e das encontram dispel'sos nas várias comissões

"andeka. .:�"'"""-_ .U ás ,17. da Câmara.

·1 ç_����p�
DlHto�: RUBENS A. RAMOS
�•• Dlr....GenUe

BIDNEI NOCB'1'I .

Dlnt6l', i. &eHC�1
GUSTAVO NEVES
Citei. •• PaplIlac":

IRANGIBCO LAMAl'QUlI
CItei. 4. l.preuIe:

••QI"JII CABRAl· DÂ IILY,
R�resentaDte:
A. S. LARA

II......dor Dantas, •• - ..
and"

No 0-1'24 - Rio •• Jadro
ILWL GASAMAYOR

... ".U,. d. OU,..lr.. 11 -
II· ..41ar

...... 1-111'11 - Si" P.....
"

:A88IN i\TURAS
Na Capital

b•. ,. Cl'3
"""61 .c:r�
l'Ib:I._tr. .•.... Cd
Ua, Crf
V'Il:lI',II.r••,...180, Cf"�

Se (Dt.rler
b� '" Clt 1".__

':,'.:,1,
lha"tr•.. : ' Cl't ",e.

_

'i'ri1!lfAfJst.Te ért 8',"
i#Jt..C8... _valae "' Cri t.1I

i 45'<II.de. m.dlaut41t !tO"ltnGlI"

�
,

".-
41,1N!
Jipe
I•••
••••

I,
)

1

OI _riPD.te. .ena. •...
_wbUeado8, nlo .era.

deTolYidM.
A 4b01,(Io nio se ",-.,OHl·
..hmza � eODCleito:l!
..itidos 1l0l!l _rU...

....D....

Curlt!bll. Sala ijO centro
Jolnvl1e' PRECISA-SE

Tratar à Tua Tlrade'1tes 00 5
Telefone 1393

l

Seu processo
ainda não loi

CAPlTA1.. E RESERVÀ's
Reapoll 3I'-iIbilidade!t
Recets
Ativo'

, tio.�úlo.606,30
5.978.401.755.97'

67'.053.245,30
14?..176.603.80

ti

..

98.687.íH6,30
3>

•

16. 736.41� 1.3 :>6. 20

SENHORES ESTRANGEIROS
- A firma M. L. ARAUJO (Emprêsa. Intermediária), achá

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

-0-
PERMANENCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

NATURALIZAÇÃO - REGISTRO - TíTULO DECLARATó-·
R,IO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CARTEIRA DE

MOTORISTA
-O-

- A Assistência e informações sôbre processos
nhados aos Ministérios e Repartições competentes
Janeiro - São Paulo - Pôrto Alegre - FIo'
Curitiba.

j.á encami-·
no Rio de'

nópolis

-O-
- Consulta e informações sem compromisso.
- A única, no Estado, organizada e especializada· nu'

assunto.

-@-
ESCRITóRIO - Praça l5 de Novembro, 23 - 1�',_ andar

sala 4. I

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

Vulcanizadora Leonelti
ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MAQUINARIO MODERNO

deNegocio
., ...

ocaSlao
1 elevador WAYNE •

automovais
2 talhas para 3 tonela�al)

1 maquina de lavar
Prateleiras, bo leões .ate ...

Tratar na GAR1\GE D E L A M 'B E R T

Registros de Diplolllas
A v IS' O' s-' ,

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LTVRE::;� (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47, deverãü reauerer' a, validação dos s,eus diplomas··
no prazo de 90 dias.

. DIPLOMADOS POR' ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr
mos do Projeto 520/47, poderão registrall"Qij sims diplomas.

REGISTROS DE PROEESSORES: Deverão requerer a substiutição'
dos seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De, acêrdo (liom o Parecer 22t,
do ConsuI'ior Jurídico, podem registrar os' seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.
TRATAMOS DE QUALQUER ASSUN':I'O REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. Alte. B.arroso, 11, ia andar - GailXa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO',OLAVO DE' MENEZES
'

- _._ - .. __._ _ _ __ .................•..-_._ _ -_ .. __ _ .. _._ __ _._��

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos S�l1S J)8iI'lnldores de titulos já integralisados ou sorteado»

de acôrdo com o decreto lei D. 7.930 que tem a disposição dos mesm9S'

CASAS, para pronta entrega. - PaPa maiores esclarecimento!! dirigir-Stl
30 escritor central de Florianópolis _ RUa Felipe Schmidt" (EdificiCl)',
Amélia Neto).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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smree, com IniCIO as 21 hs.LIRA T. CLUBE-(Programa. de Abril)-Dia 24, grande
G�

-- - - - -.-- -.c=;c-==;-
- -c- G7777-R
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FAZEM ANOS HOJE:·

'" ;.",

VIAJANTES:
DR. COSTA NETO

.. 'De Lages, onde dirige o Hospital
,;,de Caridade, está el,1tre nós o sr. dl:.

.João Costa Neto, abalizads> clinico.

ENFERMO:
,

Acha-se enfermo, inspirando cu.i

,·,dados, o sr. �iguel Opuwska, pai I
.,:do nosso prezado amigo sr. João

'1Üp)lwska.

I.
l

r

FLORIANOPOLIS
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III

oveis
infantis

TODOS OS

IMAGINAVEI6!

Bel'ços cadeirinhas
- privOodinhe. -balan_

ços .- brinQuedos
modernos

Práticos Reoisten te•.

Pregos excepcionais.

Naiural
R. Gal. Bittencourt 179

......... ., ": ..

AVÓ! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

ODEON hoje ás 4,30 e 7,30 horas Beatriz convidam aos seus paren
Colossal. Programa Duplo _ 1° tes e amigos para assistirem á

Uma comédia 100% - Um filme missa de seis (6) rnêses que man-

feito especialmente para rir dam rezar pela alma de seu sau-

MINHA MORENA LINDA doso esposo e pai Ubaldo Brisighelli. '.',
COM': Bob Hope - Dorotby TA-

no dia 28 do corrente, quarta-feira
mour ._ Peter Lorre - Lon Ch[l- ás 7 horas, na Catedral Metropoli-
ney tana, .no altar do Sagrado Coração
RIR! RIR! RIR! de Jesus.
2° Um filme cheio ele ação Cenas Antecipadamente' agradecem :_l.

sensacionais e eletrizantes todos os' que comparecerem a êste .

QUASI UMA TRADIÇÃO ato de fé cristã.
COM: Allan Ladd - Gail l1ussell

A garota inspiração - uma hi��'r�a 00U0188-0 dOI.? dirAllto- I
iletriZain,te, que prende e arre ata nu II � II li
No prograI�a: l° A�pectos TmtS- d f

..

ticos do BrasIl - NaclOnaI Imper\al rp.s as. p,rrOWU.18
Filmes ... Rio, 23 (A. N.) - O Ministro da

Preços Cr$ 4,00, 3,00 e 2,00 á� Viação resolveu convocar os diTe-

7,30, horas Cr$ 4,00 único \ tores de tôdas as estradas de ferro

Censura até 10 anos. do país, para uma reunião no Rio.
. ,

, ..

a 15 de junho ou 21 de agôsto para
IMPERIAL hoje ás 4 e 7,30 horas tratar de assun,tos referentes aos

Programa Colosso transportes ferroviários.
10 Lutas! Torcidas! Sensações!

ALAN LADD .. ,I Cefé"Otto b�(m�;:-qualidC1del
O homem dos SÔCOg fulmmantes

Pe.çu-O ao seu forneeedor.
em:

QUASI UMA TRAIÇÃO
COM: Gail Russell
20 Inicio do sedado repleto

aventuras
O GRANDE GUERREIRO

COM: Frankie 'DarI'O _ George
Brent RIN-TIN-TIN

30' Conti,nuação do seriado desen

rolado no ambiente mais perigow
do mundo

O SEGREDO DA ILHA
MISTERIOSA

COM: Robert Baley (O Homem

dos Punhos de Aço) 7/8° Episódios
40 O seriado máximo em lutas c

A VOLTA DO ZORRO

COM: John Carroll - Duncan

Renaldo - 9/10° Episódios
No. programa: Atividades Esco

lares _ Nacional Imperial Filmes
Preço: Cr$ 3,00. único
Censura até 10 anos,

DE Tw�NSPORT[S AÉREOS LTDA

PASTA DENTAL
ROBINSON

o pau-amertêaní _..i!O não é de h�de rqmmoutr-

jQuem tratava da soberana justiça entre as nações: quem fazia da I SN·RS.
.

Iiho..rdade, da grandeza continental a obra suprema da mais edif'ican-

111.; ASSINANTES
..

te das vidas que aquí foram ilustradas no culto da civilização futura,
rf Continua O ESTADO fazen- t: claro que não poder-ia andar vendo questiúnculas de forma de go- Reclamem

;medísta-,do distribuições de valiosos ii- vêrno onde só havia a superior e magestosa forma da nova ordem so- RITZ hoje ás 4,30 e 7,30 horas

I melnt�d dqualqUer irre-
.

eros, inclusive romancas mo- cial que no mundo novo se instituía. O Brasil, como todas as outras 10 Brasil em Fóco _ Nacional _ _ �u eri a.e na entrega
sdetnoe, entre as pessoas que nações americanas, foi solictado. para dar o seu concurso áquela obra, 20 Detetives encrencados _ comédia II

e seus torneee.

�onstam de seu cadastro 80' mesmo lJorque o povo brasileiro, ião americano corno s·eus co-irmãos, _ 30 Revista m�!iical _ Interessan- .�__ ••, ..... " '"' __.__ ,_

1Cial. 'nfío f'l',a, naquêle instante, apenas o seu govêrno, te short musical _ 40 Um termo ro-
As p�ssoas que ainda não E, si nós outros, não 'estivemos em Panamá, ern 'I'ucubaia, nem mance do amor tendo como fundo

,�a;am preenchido o coupon mais tarde em Lima, é porque o governo do Brasil enlendeu que a musical paginas de Chopin, Hoethe-
4llue diariamente publicamos nossa presença por alí dependia das condições que habi lrtassem o

ven, Brahms, executadas com maes ..

lPoderão faze-lo agora, hebi- nosso representante a entrar nesse conclave político com 'Úma, perFeí- tria no piano pejo mortal PADE
litando-se, assim, ti concorre- I a consciência da obra que se pretendia levar avante. Isto nos eles- RESNICK
:H'sm a tão interessante inicia- vnncce - esta certeza ele que o Brasil não esteve separado de eontí- SONATA AO LUAR
,tiva realizada sob o patroci- nente desde

o�.
omento em que se creou e se consubstanciou o papel Um termo e delicado romance de

-aio da LIVRARIA ROSA. à na América pe nle a Europa .

I-amorDeodoro n. 33; nes ra Capital. É preciso proclamar a aliança g,e, rUi!, .dos amerícanos, como já fOI P C C> 480 '300reços: r.,p, e' ,

- _.' "feita, sern distinção de raças ou nacionalidades. E confessemos que a Censura livre.
ANIVERSARIOS: P ! adesão sincera c entusiástica a esta causa Õllega a ser uma simples

'Passa hoje, o seu aniversárío na-
I
questão de bom senso político e de uma inteligência muito nítida dos ROXY' h�j�' â� '4,1;;�' 7:30 'h����"

''.falicio a exrna. Sra. d. América Gon- llOSSOS destinos. ,•. ". ,...,�, � ;,. ,i ,�. "

·'h.' 1° Cinelandia Jornal - Nacional
.çalves da Luz Veiga, digna esposa

I
Não é de agora que compreendemos como {JS nossos destinos de.,':'_ 20 Ken Curtis e Cherryl Walvers

-do dr. Afonso Maria Cardoso da! povo livre não se podem separar da comunhão continental, ·fortale- HARMONIAS RUSTICAS
Veigá, advogado, e competente che.!: cído e vivificado .pelo gigante do Norte. 'Um western de ação e torcidas -

. :te do'Serviço do Fomento Agríccla
.

No tempo da abdição foi apresentado à nossa assembléia geral 30 Continuação do seriado
Nesse, auspicioso evento, a dis- um projélo denominado "idéia dos França", por- ter sido proposto CHICK CARTER, DETETIVE

Ltinta aniversariante, que reune em pelos três Ferreira França; Cornélia, Antônio e Ernest0lj.:;e que dava, Lutas ... aventuras. '.' ação ...
. 1I10SS0S meios sociais, inumeras amí, naquele m6mento dificil da regência, um testemunho sêrio, indis- 40 Gary Cooper _ Lily Palmer --I
:.2ades, será por certo, muito cum- cutível da nossa alma, de povo civilizado em relação à Norle América. Robert Alda I
�:primed'tadà. A êsses cumprimentos, Para dar úma idéia do projéto dos França, basta recordar que O GRANDE SEGREDO
-respeítosamente, apraz-nos juntar LiOI' êle se autorizava o poder executivo ·a celebrar mais do que um Uma aventura sem pararelo

'·>OS nossos. simples tratado de aliança, uma verdadeira causa comum, prõpr ía- Perigosas aventuras, tendo o mun

mente urna' quasi Incorporação dos deis povos tão poderosa era a do como eanitrio, ..
,
corrente de simpatia que se tinha creado e desenvolvido entre brasi- P C $ 400 300

'

730 hreços: r .oo e anu; as " s.
- o sr. Jorge Ziperer, conceítizi- leiros e norte americanos.

' .

Cr$ 4,00 único
,.:do industrial em Rio Negrinho; Daqueles tempos até hoje, um- instante siquer esmoreceram os Censura até 10 anos .

.
- o sr. Custódio F. Bandeira, sentimentos recíprocos que aliam a nação brasileira ·e a pátr ia de l!ltW1'�"'li�.'.o,��

"luncionário publico aposentado; Washington,
- o sr. José Ribeiro' Branco, fa-

------------------------------�

.,"Zendeiro residente em Lajes;
...

I
- o sr. Irlneu Monguilhot, dedi

".cado servidor da Irmandade dos

:::Passos;
- o sr, Durval Melquíades de '.

.Souza Junior,

.APARELHOS CINEMA-
1'06RAFIUOS

Temos para darnemtraçõsB <;lpa- O Desinfetante da atualidade
- %'el�c6 parCl cinema -do 16n:m por-I Terror dos microbios, acha-se
·-t�tll. �35rnrn pO.l'tat!',l, Ilet;\l'port.r:&- à vends nest:l praça
·tll e :iomm P89?a� (fIXO) vmdos �i· Pedidos a J. MARTINS &
....zdi<tam·_ nta da fabrlca_ InforrnacoM
Rua GlIlneral Eitencourt N. si SILVA. Rua Jeão Pinto, 16

, f'lot'i'nópoli". C8ixa Postal n'. 332

.;
", '�" '., ,

(O REGULADOR VmllL\) , ,

A mulher evita doi··cs:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem para com

baler as ilTegularidades das funções pe
riódicas das' senhoras. }� calmante e re- •

guladOl' dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua COlll

}lrovada eficácia, é muito receitada. Deve
ser' ú�ôm confiança,
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte. (87297)

..................................................... t .

Associação Prollssional dos Represen
tantes Comerciais de florianõpoUs
Pelo pecsente Edital fica convoeada a Assembléia Ge�al Extro

ol'(Hnaria da AssoéiaçiIo Profissional dos Representantes Comercials
dr:Floria.nó,polis:, para, ás 15 homs ,do dia 15 d e Maio dêste Cl,no, na sé

ele socia,l desta Associação á Rua Trajano, D. 13, sobrado, deliberar o

rccoJlh eeimenLo como Sindi'cato da respectiva categoria profissio.nal.
.Floriiallópolis, 22 de abril ,de 1948.

Seve�'o Simões, Presidente., ..

Inspetoria. de Trânsito
PORTARIA N. 33

o INSPETOR GERAL DE VEíCU
LOS E TRÂSITO PúBLICO, NO DE

.

SUAS ATRIBUIÇõES:
RESOLVE:

Exigir o uso de boné aos cobra
dores ou trocadores, bem como,

que se apresentem de paletó e ron-,

pa limpa, quando em serviço nos

autos-ônibus.
Cabe a responsábilidade ás Empre

zas a não observânvia dessas exi

gências.
."..,....,...�

L V. T. P. em Florianópolis, 23
de abril de 1948.
CUMPRA-SE.

Nuno da Gama Lobo d'Eça, Inspetor
Geral.

POLYPHENOL

A CLÍNICAREASSUMIU

;

tambem u5ará
KOLYN05

Ubaldo Brisioheili'.
t Missa d� fi meses
Maria das Dores Lisbôa Brísighel

li e suas filhas Romilda e Sônia

de

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

Francisco Câmara; Neto
e .Senhora

participàm Gal leu. parente.
e pe.aooa de cual relações"o
no.cimento de leu filho JUan

lO CêimaM' Net6. ocorrido no

dia 8 do corrente.
F'loriaft6poUa, 12-4-948.
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i.Credito utoo· r dial; I :��ªâfª�: ��;�;::�:�;��.• ' " .

I Reatd. - Ruc;s T!!'n(hn�.. 41. I•• ' :: ,A� �:r�diga�, de"s��iedada em Clube� de Sortei1ls, àê 'msrca�orias agora çom '! _' FÓNE/. 1468
noves, planos ac1aptadbs á 'legislação em vigor:. .�. ,

• .
' , 'I • Parabens !

. .

.' , • ,

" I :' r #ifj, Muitas felicidades pelo naSClmen·

,S:· � .

g to de seu filhinho I

•
,.

Distribue' 20 c/o em pr.e.mtos (I Mas, não esqueça, que o melhor

• A presente para o seu "PIMPOLHO"
I: " ," I

.. é uma, caderneta do CRÊDITO

t A.tualmente l' de Cr$ 5.000,00, ,5
.

de Cr$ 650,00 e : .�����.,���.��� .

• t:: d I' (t 2�n 08
' (I 'FRAQUEZAS EM GERAL

• " e· ur� ·iJU. u" . � • VINHO, CRE OSOTADO

• ., ����V?!�A� ..

.. o valor dos pr erruos aumenta de. acordo com "
• o creScimtrHo· da. arrecadação e
• ••
•j••• 1��•••••••O••••�•••• f})•••••••••••••

.s�"I3��2 ylRCtiY? W

[SPEêiÀlIOADE I
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I

ftUI\ VOl..UNt"ÁFlIOS OA PÁTRlh N° 66 • I Q ANOJ\R

Age�:��r;:r:;���:��,�'����ina
Rua Felipe Scnrnidt . 22-·Sob.

C •• Postal, 69 Tel. «Pi otetora>
FLORIANOPOLIS

-

I mais moderna c�eação em
refrigerante ç' o

__�_�Si!ll:flllT'_mI!

PANAIR DO BRASIL S.IA.
Novo horário

s: PA�TIR DE 113/948

I
d I

ALVARO MILLElv
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO
, SILVA
�ONTADOR

COUBe. Civei. e

G�.
mareiai••

Contrate.. Distr OR, etc.

Serviço. de Cont bilidade
em geral.

Caixa Pcstol, 105
Florian6poli,o; - ;:.l, Catarina

,

,

_.

ran

I'
,� ...

_-.�-� ---------_.....__----------'"'----------
;: "

.

v,

CESTA DE NAl'AL
.

�.

;.

..)
Assegure desde já um!

1:·NATAl fARTO E fELIZ::
um�a<r1r;cio'f inancriro, IIIdqu1.ttq.
do. em O"'."1IlI m....salidadea ",ma"

• t.

,sIo FRANCISCO DO' SUL para NOVA fORI
It!.formC1gõu comas Agente. .

Flori�n6poHa - Carlos Hoepck�S/A - 01- Teletone 1.212
Sãc Franciaco do Sul- Carlos Hoepcke S/A -C.l- Tei�loDe 6 ( Eod. II" ego

MOOREMACK
"

Agénte nesta Cidade:
B. SOUZA ,

Caixa Postal, 326

.� lA

'''''IlI.

EtI.�.".' �.; lIf I
�Lt·
w''"

WETZEL INDUS,'I'RIAL-JQINVlljLE {Mt1rc�

II

TORNA ,õ, FOUPA. BRANQUISSIMA

..

i

ESTA
fRAQUeZA
ATI�GE
PESSOAS DE MAIS·Di i

4"" A .....OS "'i�4' �.v " Pli?i�;;��' '�,
.

. ,

Diz-se que o organismo muda ]
completamente de sete em sete

anos. O certo ê que com o passar �,
do tempo a saúde se modifica e �.
çm muitas pessoas de mais de

-

.

40 anos começam a aparecer dis- ,

turbios, muitas vezes de natureza .,

séria. Entre estes o principal é o ;

disturbío da bexiga, uma fraque-
.

za cujas exigencias, que se ma- :
nifestam principalmente á noite

quando se está bem quente na �
cama, são muito irritantes. Essa'

debilidade da bexiga é um resul-
.

,tadp de disturbios renais.e .si (Ôf f

'desprezada, poderá tornar-se pe-
. 'tigosa: transformando-se 'em cal

-cujos, pe4'ra.s. ou. -cist.ite (inflama
ção. çrõnica <la bexiga),
Não ha meiomais rapido e eficaa i
de,conseguir a�i,:,io desses perigcs i
do que uma serre das afamada.
Pilulàs .oeWit't pára os' ·Rín'·.

-Bexiga, conhecidas em! tod9 O

mundo. ' ,

PZ!.U1AS

DE" 1fT

,:l

Para os Rins e ClI Bexiga
'

eM VIDROS DE 40-8 100 P/LULAS.

f) GRANDE é: M'AI"E: roCONOltflC.fJ;1

• • � .... �i

Ui '2.5'00,000' mensaes
Pessêas, capases PDdem obter co

locação pàrll trabalhar nesta Capital
,}ui nas seguintes cidades:
Itaiaí - Joinville ,� Porto União

- Lajes - Laguna e Blumenau,
O' serviço inclue' pequenas viagens

em torno das' cidades citadas:
Cartas do próprio punho, si pos

síveí acompanhando 'fotógh.fÍa, par.
Cx. 'PÓstal ilo; 5''':_ Florianópolis.

,.1
,.. -'iIo '-•••••• ·•

l)t: LJilrdolfo ti;P,*eiJla: {
ADVOGADO' CONTABILISTA ;

�
.

CIVEL E COMERCIAL

(;ONSTITUIÇÁO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

'FLORIANOPOLfS-S:C,

SENHORITA!
A ultima creeçêo em refri
gerante é .0 Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
. acompanhando a moda.

o ruelltor presente para .eu fi·
lho, é uma caderneta do CRE'DI�
TO MUTUO PREDIAL, "

NÃO ESQ U E ç A!
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ag()

ra dos melhores profissionais da
cidade para lavar, passar e tingi.
pelo sistema suíço.

'

R. Tiradentes 44 - Fone 1022.

lEIAM,. A' RE!VISTA'·
O VAlE DO ·ITAJAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C'LUBE

RIO, 22 (A. N.) - ° sr. Nelson Mota,

:;presidente do Sindicato dos Emprega(los
..do oomércio, declarou que, e111 face de

.não ter sido até agora apresentada a

.contra proposta dos empregadores s"!.ire

-o pedido de aumento de salár-io: fej�o

(pela classe, sería convocada uma assem

.bléra geral dos empregados, afim-de re

:solver sõbte a atitude a tomar.

Adiantou ainda que, hoje, se entenderá
.corn o sr. João Daudt ele Oliveira, levan

.do-Ihe o apêlo dos comerciários.
Afirmou o sr. Nelson ]\1T'Jta que O� trn

-bathartores recorrerão' j'ssídio coletivo

:._se necessário .

• , .. 00 ••••• __ ••• � III' ••••••

Bo·m 'binóculo
Grande visão

'f •

o caso

. vernador e os pessedistas, pois es

tes têm esperanças de que, com ()

vree.llchimento das vagas comunís

"tas, consigam fôrças suficientes pa
, ra o pprocesso do impeachement",

DO

/

'.

/

A Ics_ta do trilbalbo
Rio, 22 (A,. N.) - O Ministro do

Trabalho informou que o Presiden

te Eurico Dutra tomará parte ativa.

'pessoalmente, em todas as comemo

rações de primeiro de Maio, cujos
festejos

\
terão carácter de confra

ternização entre empregados .e em

pregadores.

Muitas felicidades pelo nascímen
to de seu filhinho!

Mas,. não esqueça, que o melhor

presente para ó seu "PIMPOl.HO"
é uma caderneta do CRlí:DITO
MUTUO PREDIAL.

Associação Profissiohal, dI Comér
cio Atacadista de Florianópolis
.

ASSEMiBLÉIA GERAiL EXTRAQ,R:DINÁRIA ,

,
Pelo presente Edital fica convocada a Assembléia Geral Extra-

i erdínárta da Ass-ociação Profissional do Comércio Atacadista de
Florianópolis, para, ás 19,30 horas do dia 1,4. de Maio desle ano. na

.. séde socíaí desLa Associação á. Rua Trajano, n. 13 - sobrado, delibe
rar o reconhecimento como Sindicato representativo da respectiva

, eategoría profissional.
Florianópolis, 22 de Abrll de 1948.

CHARLES EDGé1R ltiORITZ - Presidente

"Empresa Sul Oeste ·limitada·
Linha de transporte coletivo entre _

FLORIANóPOLIS - Xapecõ - Joaçaba Lajes e Bom Retiro f

·'Vice.-Versa.
.

SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 58. feiras às 6 horas dI!
»manhã.

.

SAIDAS DE XAPECó: Todas às 28• feiras às 6 horas da manhã.
. INFORMAÇõES NA: AGftNCIA GLORli\.. .

.

Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone i.43t.

5

Guia do Paraná IA produção vinlenla
Publicá relação dos

-'

comerciantes e industriais com seus onde- no 1�lf. U. do. Sul
RIO, 22 (A. N.) ,- Nl,Ucias proced�,n�,,";

elo Rio Grande do Sul inrorrnam que es·

do tão abarrotadas as adegas gaúchas, sen

do calculadas em noventa milhões ele li
tros a produção vinícula clêste ano.

.,
L E

,

,
. PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO

.

lUAS 1 E 2, CEDIDOS' À, ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS ROTARIANAS.- DIA 9, DOMINGUEIRA.�IA 15, SOIME. DIÀ
, DOMINGUEIRA; DIA 29, SÁBADO, som ÉE. AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

tOs empregados DO
�onlérGlo Querem

30m6u·to de sahi'rlo

�Vi8ão maior e mais oerfeits
-que 8. de um bom binócu'c

alcança quem tem sólida
instrução. i

,

;,13on8 livros. sobre todo. or
i DOEB'ÇAS NiEBT�"'A.b

assun tos: C.a •• prol'f'''" .a lIIIeMdru,

LIVRARIA }:.>OSA
••Je... "oen� llen.lIIUi, �lI1.ilcl.

� lrata.. •• te••o, do mal4le �!i'
; Rua Deodoro, 33 - Flori HlÓP oH e. idi&llaute rellledl"'.'" O uirQ4,l)'.)

------'-- "., tr.t..... Ipodaela. -' �e.

P',!lUII"Si:7,.
,"�411ear .. bl.iyi•••• afeta•• li.

II I� � ftlf"mtiacie=.. O 8emtl' ,Rtu-I
ei••'" ••• Dori.(u ••Iltall! iü!ílJ� i

Rio, 22 (A. N.) _ Continua o im- to •• .Alab.latérl., II•• at••iI. crn. .

. nasse na politica de São Paulo es..
IIdtallleat. eIi cloG.t....ryoISN �

... ....-. .. lha n..••re Do - I
lando cada vez mais afastada a pos-
sibilidade de um acôrdo entre o Go-

Empregue bem seu capitalJ
Au'erindo os lucros que poderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catarinenses

Adquir"a. a.ções da· « C I T L»
Transportes Aéreos S. A'

C..1pital CR$ 10.QOO.000,00, Ações de CR$ 1.000,00. Chamados: 1· 4\;% 2a 40% - 3s 20%
·Procure hoje mesmo o Agente da ·CITAL" em sua cidade e e-Je lhe dará rnalho-ee e!iclareeime),'ltOfli,

reços.
Cada guia (' vendido acompunhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina. .
I

t
ltedação : Rua Prudent« ele Moraes, n. 626. - Curttiua.

'DURANTE TOOO"DIA

nos. VAf)�JOS *

-

·A DIVUlG' c o
Intercâmbio Cultural

Eccnomico Fínoncetro
.

;Bitetor-Proprietátio: ARNAUD F. VELLOSO-Curitiba

Federa�ão Espirjfa
. Vatal'inense

CONVOCAÇã.O de Perlit vasíos com tampa
De ordem do irmão ,presidente, /'são branca (no. 1489 S M)

convidados todos os membros do conse- comprem-ee à 1 CR$ cada
lo f:de�ativ?, para uma reunião que se no Coo eul tôrio

'

realízará, as 19,30, horas, na sede do
Centro Espirita "Amor e Humildade do

Dr. MOENNICH, e na

Apóstolo", à rua Mal. Guilherme, 'n. 29, I
Farmacia

catar.
inense. Nesta

em a noite de terça-feira. 27 do corrente,
onde serão debatidos assuntos' de ínte-

rêsse social. •

'

ROBINSON
Thiago Vieira de Castro, 2° secretário. J PASTA DENTÁL

VIDROS•

.'

I
-,

,;1�

•

o Crédito Mutuo Predial. ofore
ce aOIl .eul'l nesociadoll ' o' mdho'!'

,

•

-',
I plauo, no melhor "ox·teio. po!' Cr$

5.00 man.ai, •

23,

.'

,I

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

Osmar Soares de Oliveira
·e

Nilsa Cardoso de Oliveira
participam, ao. parentea e

penoalllJ amiga. o nOlllcimento
de lIua filhinha

TANIA REGINA
Maternidade de Florianópoli.

17 de abril de 1948

Os jornalistas
deftndem-se

RIO, 22 (A. N.) ;- o Sindicato dos Jor

nalistas Profísstonaís, louvado na deter

minação da Constituição, vaI impetrar
mandado de segurança contra a cobran

ç-a do ímpõsto de renda dos jornalistas.
Essa medida será tomada ainda esta se

mana.
. I·L,

A"vi §:�O-�:·��.
Dr. Augusto de Paula
Diretôr do Hospital de

Caridade
Consultas às 11 horas- e das
3 às 5. Rua Visconde Ouro

Preto, 2
Continua operando no

Hospital
Per motivo de doença não

atenda ciuunedoe..
........................... � .;

as oficinas da
«Trlh-mut Popular»)
Rio, 22, (A. N;) - Informa-se que

a policia congita de interditar as

'oficinas da "Tribuna Popular", on
de está sendo impressa ,"Folha do

Povo".
O Ministro da Justiça examinaria

o assunto, dentro em breve.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1° E 2 DE MAIO ·DE 1948 - GRANDE FESTIVAL PRÓ BOLSA DE ESTUDO PROl\flOVIPO PELA ASSOCIASSÃO DAS' DAMAS ROTARIANAS
DE FLORIANÓPOLIS, NOS SALÕES DO CLUBE 112 DE AGÔSTO. PARTICIPARÃO POR ESi>F.CL';'r. DEFf,�ÊNCIA, DA "ORQUESTRA SINFôNICA DE
FLORIANóPOLIS'� E DE CONSAGRADOS ARTISTAS UCRANIANOS SOPRANO E TENôR. D.hJJÇAS AO COMRASSO DA Ol\QUESTRA DO CLUBE 12

DE AGÔSTO. PRENDAS - PRÊMIOS - SURPRESA":: - TôMBOLAS. SORTIDíSSIMO "Br "T" COM SERVIÇO A CARGO DE GENTiS SENHORITAS
DO NOSSO ';GRAND MONDE". MESAS A RESEKifAR NA SECRETARIA DO CLUBE

.

.!.Z DE AGôSTO A PARTIR DE 26 DO CORRENTE.

Os cestobelistas do
do CORi afinco

tians, de primeiros

Barriga Ubiratan continuam treinan
Palmeíras-Corin-

Domingo ú1timo, dia 18, no gl'U
ma do da Vila Operária, no SacI}
dos Limões, defrontaram-s·e em

partida revanche as equipes re

prescnl ativas do E. C. "Tr-eze de
Maio" e a do Iprranga F. C· local.
Pr,eoisamenLe ás 14,30 horas te

ve início o jÔgo secundário, o,nde
os locais, atuando com mais aoõrLo
conseguiram vencer pela contagem
de 2 x O.

.

A equipe do' Treze de Maio lu�ou,
com grande entusiasmo, porem",
não conseguiu acertar-se. �

Sua equipe formou com a
..
se

guinte constituição: Ogê, Zalmre e

Conrado; Andrade, Chanes e Baul;
Bernardo, Germano, Vico, Hermf
nio e Júlio.

O jôgo principal
,Ao soar do apito, precisamente

ás 1,5,30 horas, iniciou-se Q prélio
principal, formando as d�as. C9Ul
pes c.om- as' seguintes co�stÜUlÇOe.s:
'Dreze de 'Maio: ...::__ Rirhinho, Nal�y
e Manoel; Enio, Frederico e GUU1-
ba: Lima, Saroba, Acyrnar, Edgal�
c Osni.
lrd.ntnga: - Ney, Yo]u,mlo._ e

Joíío ; Apolônio, Ary e. Seraplao;
Botelho, Nizeta, omão, Egídio e'

Bebê.
Na primeira fase, a p3.rtida.

tra nscorreu equi librada, sendo q�e
II equipe local, com U or-ientação
de I\izeta, vinha atuando melho�':

SOment.e ,aos 23 minutos de Jt;>
go, l' que o centro-avante do Ip�
a-anga, numa bôa jogada ,1pr.oV;1-
tanjo bem um passe de Nízeta,
lIbri LI a contagem, para. os· seus-

Os defensores do pavilhão gre
ná e branco não se intimidaram
com o Icito,"e esboçaram uma 1'e3-

ção, não atingindo, todavia, uesta
.

fase, seu objetivo. .

Mais' alguns lances e termmava..
a primeira fase, assinalando 1 x ();
no marcador, para os locais.
Após o clescanço regulamentar�

iniciou-se a segunda fase, cauendo
a saída ao clube visi l.anl e que, nu
ma espetacular jogada, não deí-.
xando seus adversários tocar na:

bola eonquisíou o Lento de empa
te por intermédio de iLim?-, num

espetacular petardo, aos írinta ·e

cinco segundos de jôgo. .

Estava, póís, .empata,da a pa,elIda.
e com êsse feito começou a apa
recer o jôgo violento.

Os locais procuravam o desem
pate a todo custo. A defesa do Tre
ze se desdobrava, contendo as

avançadas dos locais.
Aos 25 minutos desta fase, num

avanço fulminante o 'Preze de
MaIo conseguiu seu segundo tento
por intermédio de Edgar, aprovei-,
tando uma f'alha do goleiro Ney aó

ínterceptar um chute de Lima.
Os locais buscaram o empate,

durante todo o transcorrer da P?r
tida, 'porém, não obtiveram dev!dCJ
a classe de um Rubinho com de
f.esas magistrais ·e as tiradas espe
taculares de tôda a defesa tre-
zeana. .

Com mais alguns ataques de am

bos os lados, dava. o juiz por ter
minada a partida, assinalando (J

marcador a contagem de 2 x 1, pr6
Trez·c· de Maio.
Na equipe do Treze de Maio me-

COLOCAÇÃO DOS TEAMS ATÉ PIA 21
. .' recém destaque : Rabinho, Naldy•

Basquet.e: 10 Barrtga Verd�, O pontos perdidos: 2. - Ubiratan, z Manoel, Enio, Er,ede'l'ico, Guaiba�
ponto� perdidos: 3 - LIra 'I'enis Clube,.3 pontos perdidos: � - �oze- que realizou uma grande partida;
de �I?osto. Ik pontos pe�dldos; 5 -, F'igueirensr-, 7 ponL?s perdidos: ti ._.

Edgar, Saroba e Lima pelos passe,:;At'letI�o, 8 pontos perdidos; 7 - Caravana do Ar (De�lstenc1a). . precisos e certos; Acymar e Osnf•
Voley: 1

')- Ubll:�tan, O ponto perdidos: 2 - Bar�'igar Verde� 1 pon- bons.
•

tI? perdidos; z - At1eLl�o, � ponto perdidos; 3 -:- LIra I'enis l.lube,:j Na equipe do Ipiranga merecem
pontos perdidos: 3 - Eigueir-ense, 3 pontos perdidos. destaque Serapifio, Apolônio, Ni

zela, Botelho e AJry. Os 'tml,ros
atuaram regularmente. .

O Juiz da pugna 'foi o sr. Wen
ceslau Botelho, que se conduziu
com acerto e ímparcialidarle, re

primindo, a cada passo, o jôgo vio-
LenLo.

.

S. s· demonstrou -conhecer as

Na- reg,tas do di:fíeil esporte, condu-·
zindo-se a contento.

Verde, Clube Doze
rece ber a visita do combinado

marcada para os•

Lira,
para
São

e

de basquete
dias de maioPaulo,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO\

Será realizado amanhã o festival

• JOGO DE MAJOR SCOHE
Ubiratan x Doze de Agôsto 51x32,
Jogador que maior nümero de pontos ob�eve em uma pal'Li'da.

zareno Simas - 21 pontos - Jogo Ubiratan x Doze de Agôsto.

.

Torneio Aberto Acadêmico•

realízação de um grandioso torneio
aberto acadêmico com o concurso
de equipes das Faculdades de Di
rei to, Ciências Econômicas e Far
mácia :Odontologia, em jogos de
Futebol, valei e basquete.

Ao que apuramos, em reumao
'realizada 4a feira última, a direto
'Tia da Federação Atlética Catari
nense dos Estudantes resolveu
.marcàr para o dia 10 de maio, a

COLOCAÇÃO DOS TEAMS POR CESTAS
1 - Barriga Verde, 280 pontos: 2 -- Doze de Agõsto, 203 pontos:

3 - Ubiratan, 200 pontos; I[ - Figueirense, 159 pontos: 5 - Atléí.ico ;
144 pontos; 6 - Lira 'I'enis Clube, 185 pontos; 7 - Caravana do Ar,
·76 pon�os.

_�eaberta a Esc�la de Esgrima
da A_ Â?, Bar.riga- Verde

Comunica,-nos <U. Secretaria da
Associação Atlética Barriga Verde
que a agremiação 1'ésolv,eu rea-·
bri1' a sua Escola de Esgrima, que
ohedecerá à orientação e direção
.geral do sr. capitão Rui Stockle;r
'de Sons·a, auxiliado por um grupo
de ,abnegados cullores dêsse arisLo-

---------- --_._---�-

de Direito x' Internafofaculdadecrá lico esporte, devendo as aulas
serem iniciadas dentro de POll(,OS
dias na séde da Inspetoria de Edu
cação Fís,ica. Todos os 'que deseja
rem �e maLricuJ.ar, sejam ou não
associados do clube, rlev'erão p('o
curaI' o. Cal'litão diretor da E�cola.

Realizou-s'e na tarde de qa fei-. de Direito, em que levou a melhor
ra última, no 'gramado do Colégio I o primeil'o pela contagem de 3 x 1.
CaLa1'inense; o encontro futebo-l Hoje, será disputadQi, no mesmo

lístiClí amistoso entre os quadros loca!, novo p1'[l[[o ,entre '0S mesmos

do Internato F. C. e. da Fa,culdade 'conj!1ntos a Lítulo d'e "revanche".

l

, .

proxlmo •
----,..----

CONF1JRM,AINDO MAIS UMA VEZ ..

A SUA CLASSE, 'l'RIUNFC\U O
THEZE DE MAIO

Observado1'.

ARNOLDO SUAR.h:Z CUNl:OC>
Clinica Odontololda

NOTUR�A
DaS' 18 ás 22 horas, com bor-&

marcada, a C&l'gCl de abaliz."ído pro
fissional

Rua Arcipfe�t,.e Paiva i 1

•

..

,
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&&dastro Social do «(O f§jad(») Irmandade
Passos e

h.,dt!fi>:)!l �I!m l:l'.4"1!iW'I! �»-t{il! ll\l� (l @r�"\It� � W1tt"itAeilt&r e
-'!f"l'Jl�2m.lii !lit'}\'IJ�o " ,t-lnliM.t,,� 1l � .&W_� '!i"'�!íW��

De ordem do Irmão Provedor convido os Irmãos e Irmãs em atra
so no pagamento das anuídades o obséquio if.� procurarem, para os de
vidos fins, o Irmão Tesoureiro afim de não 'perderem as vantagens -a
que têm direito quando em dia com seus compromissos para com a� ••

'

•••• � H < , - "'" •• » •••••••••••••••••••• � •••••. Irmandade e Hospital. _, .,. ' ..

'''''.' e.
.'

>

>

'

I Florianópolís, 13 de abril de 1948._�f�� ·�â) �·· ..·",(o�.", ...... &-e�.(j.400�IJ.o.ft.�#e'l.ft.t'�" ••••• �."'•• e •• o.e.......

L'. S B d "'_' d ..' , lUZ • • a .toclU, ade - Secretário.4

,1.. I .'
•,�.lifrl\9§� � � � � "' 08'0 e. ,. �.I) •••• 0..., ••• (te •••••• t- "'..

•

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

, Ouç�m, diàrifJm�nt:', das 10 às [4 horas, as audit;ões da

ZYD .. fi RadIo Difusora de ,LagO�af
r

. !�". .., ... � ...... " ." ti "" • -1' .. � • r I, 'l .. �. co •.� ti "fi () .... 111: •••••• " " • "" • ., .... e.v ....... (I" "'$o" .....

, e

.

�d�,t"�. ' ItamW'IIi, •� .. lI!OUeJaa .........,
�.8tca $ (M!,tr.s� ..�_ OU .. ,,'.Da lIIIdGu.

Garage Delambert
Já executa serviço de LAVAÇÃO e Polimento

Dr. PoJydoro S. Thiago

,J

J46'1ic<l do Hospital de Caridade de
Florianópolis

"

Assistente da Maternidade
CLINICA M:t!:DICA- - DISTUR.
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO'
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do- coração
Doenças da tiroide e demais glândulas,

internas
QUROTERAPIA - ELECTR().
-CARMOGRAFIA - METABOLIS

MO BASAL
Consultas diàriamente 'das 15 ãs

18 horas
Aknde chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
O>nsu'ltório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
lI.esidência: Avenida Trompowslri, 62,

Fone 760

_. ------,,--_:_'- -

, Dr. M. S. Cavalcanti
Clinjca exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

-------

Dr. Paulo Fonte.
, Clínico e operador

Consuttório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: �.405

Consultas das 10 ás 12 -e das 14 {Is )-
15 .hrs. Resir' �-cia: Rua Blume·na'l"

, 22. - Telefone: 1.620 """
------- -- /�
Dr. l\:al10 WendJT

CIlnka médica de a", llIauseli
Consultórto ��d'gltos e crianças

,TelefJ.j, Trajano, 29
Consult" -. ':M_ 769

Residên<>'l�l\(fas 4 ás 6 horas
'da: Felipe Schmidt 11. 38.

Telei. 812
<1---

Dr. Lins Neves
'v Moléstias de senhora

flPO:msult6río - Rua João Pinto 11. 7
- Sobrado - .Telefone. 1.461iSe 'llesid�ncia _ 'Rua Sete de Se!embro
- EdifíCio 1. A. P. da ,Estiva)

,

Telefone M. 834

Dr� Roldão Consool
CIRURGIA GERAI. - ALTA CIo
RURGA - MOL:t!:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto •

Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso). Tele!. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764
--------- -----�---

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

do Br.asil)
Médico POI' concurso da Assis�i':.cía a Psíconatas .5J,,, �Rt..WÜ

.

.,.. FeWai""·Ex-�terno r Hospital Psiquíâ
• t��,o.;("Malücõmio Judiciário
-

da Capital Federal
- .i:' Ex-interno da Santa Casa de Mi·

,: sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA rlUDICA - DOENÇAS-

Nb'RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car-

valho, 70.
-

Das 15 �s 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305_

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia � Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,3.0 hrs. e á tarde,
das }{í hrs. em diante Residência:
Vida! Ramos. n. 66 � Fone 1.667l

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

TINTURÁRIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma cbapeo�

Profissional competente - Serv�o rapido e garitrltido.

BOM ,NEGO'CIO
para quem possue de Cr$ 10.000.,00 até Cr$ .100.000,00 re.nda
certa de 10'/. ao ano com recebImento de 1uros mensaIs.

Inlormações nesta redação.
--,--���--------,������,�---

FARI'..lIACIA ESPERANÇA
�� FamlAeê1l1t1eo :!llA) LAUS

Hoje e amanhA Mri • na .refwYllI
l,�� �..c!oa:Üe _ Ofdr�eir.. - BoaHpitiu -- p.m�

.� - Ãri1PIJ II. k>emu!la.
�111l1\ko-" ii �b1••bàrvbd& /!lO �mrk :e�tl<,

l
•

FcibrioantíS' e' dis'tribuido1'eS dali afamada. con-
-

fecçõ"N -DISTINTA- G'! RIVET; ,Ponue u� gran.
<ia eo�timf}nto d3 aasemiral" 1'1.cado89 bl"inl
b�m� � b('i!l'Qtuli. algodõe.,'morin. _ a"iamanto.
"'04'Q aHai'Clhl2i que l'ecabe dirtr!tQmenb� das

brU'ilh C'.)ms;,l\'o�(�lllIr�� d>t;\ 'ntel'iol' nQ lentido da Ih. f ..:UlorllJlll. t;m@

Fl()t'lOlm�>,)l)li�, ..,,� F'U.JIIAJ9 sra Blumonau • La.je••

do 'Senhor Jesús dps
Hospital, de Caridade

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

970 kilociclos onda de 300 metros.

Lagupa -- Santa 'Catarina - Bresil

TrLO
Correspondenda .

,Comercial

OIREÇAo:
Amélia M Pigoz

RUA ÁL.RO DE

Confere
Diploma

ME'roDO:
Moderno e Eflciente

'------...--------���-' ..._._--,,-�...-

, \

�o� Cº�l-RA
DO TRAB_ALHO xí

SÊoe $-Oç...""'-L:
. , po!:!ro AtEGRE

ProgressoRelojoaria
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEu' RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO PQSTAL

Faça seu pedido por carta -ou telegrama e O"lgue
aómente quando receber.

N. 2. Cr$ 200.00
Qualidade de primeira.
Fabl'icQlllio ItaUal'\O.

Cor.,,, diver,,08
Altura 13 cmt;

N í 1. Cr$ 260,00
Marca' SOLAGO 8 rubi••

Motel'ial de 1.8

Caixa de niquel-crom.o;

Nos&'o. relógio. lião Qcompallhodol. dali rellpectivo. certificado.- " de garantlo. ,,

P!:ÇAM-WOS OATALOGOS -: ENVBMOS GRATI�,
mCENO & FILHO

buritibl'l•• Praça Tiradenta., 360·· 'araná

VESTlR·SE COM CONFORTe', E ELEGiMCIA'
PROCURE A

Dlfaiataria " Mello
QUER

,
I

Rus Felippe Schmidt 48

Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exclusivos dos
aparelhos Westen-Point

Atende a Domicilio
Completa ,aparelhagem.
TécD1cOS competentes

RUATIRADENT,22-AES
Fone 1382

••••••• o" •••• .... ••• •••••••• •

Vende-s,e
Um barco, Ver e trat.ar na

firma Reiniscb S/A
Rua )oão' PiDtO. '44

'

.

Uma otima propriedadf!l
contendo :; casas, {ifua,ge, po-
mar e pasto.

,
,

Tratar em Rancho,ºuelma
do na. Fermeci« Pilar ou em

, Cambirela com Raul Sell,

'.1

IEIAl\f A' REVISTA.
Q "VAiE 00 ITAJM

�� .. �
, � .

I LENHA f_
Peça pelo telefone 719

.' ,

Pronta entrega

Qualidade sUlledor
SERRARIA UNIÃO

1,.-.".,

Movida a eletricidade

wc> ma lI4AA &JbI
CASA MISCELANEA di.tri..
buidora doa :Rádio. R.�<Ci- A
Victor. Válvula. e \ Diacol.
Rua Conselheiro :-;-":mafra

, �.
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .....

Q',Crédito Mutuo Predial, oferec.
aos seus associados_ o melhor pia-!
fio, no melhor sorteio, por Cr$ 6,0.

_f-'*#i'B--:" -

'
�

' ..

_- (;osture,ir�
M09a sabendo cortar ofere

ce . seus "'�rviços para costu

rar nas residencias,
Càrtas ,pa,râ Irene Maria

Fereire aCQ� -cuideâos de Os
mar Meir.a,f"Rua Leies
........................<"

.

o VALiDO i'iAJAJ
Procurem R8 Agênel&

Progresso, '

LIVRARIA 43, LIVltMUA:
RÓSA

......
,

..

'I o 'rESOURO
Da instrução está, ao. aloan�

de todos. Dá esse tesouro ao te�
amigo -anatraoeto, levando-o a um
curso de alfaobetizaçã.o no Grup�
Escolar Sã.o José, na Eseola Ind'�
trial de Flo.r�a.nópolis ou iI1Ia Ga",,!,
dral Metrvpolitana.

Â Tin�ul·aria Cruzeiro é a que,
melhor me sene - Tiradente�

44
- ...

"PASTA' ·DENTAL·····
...

ROBINSON
.................. "

,

e ...

Para os PfilSSOaS de fino
'( 'paladar Café Otto é

, nem par.
'

" ••

'

.- i .� � '.

,[

10 2,2 _

Telefone a 'esse número e a bitt
cic1eta da Tinturaria Cruzeiro ràpjq
damente ,jrá 'buscar seu terno.

no Tiradentes� 44.
............................ , , ••• ',' ...!

... WhF!A5! '!I"'7""'W!"'7I"ft

I
I
I
,ri,
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oncllle ni! 3a pág.

o pêSl do pão O pan - americanismo'
E�crevem-nos: não é de hOJ-e"Sr. Pvedator.'
A. respeito do pêso do pão, V. AREÁO JÚNIOR

Sia. há de convir que, contrarian- Já em 1908 9S povos do continente americano se avaliavam sob»
do a tabela da Comissão de Pr-eços, 1 N M d
êl e vem dirn.iuuindo dia a dia, Yl81'H o pensamento de uma unidade mora no ovo '1 un o.

desespero das classes menos favo- Naquele ano a f'orrnidúvel esquadra amer-icana fazia uma visitar

reeidas da fortuna. ao Brasil. Vejamos o que .diz a revista, "Kosrnos", daquêle ano:

Não se concebe como, em exis- "A hora em que são traçadas estas linhas, enfileiram-se na nos-:

tindo 'urna Comissão e uma tabela,
sa estupenda bahia de GuarÍabara as formidáveis e possantes unidades

possam os padeiros, abusiva c (JS .

I
trJ:simente. dirnínu ir 'o pêso do jf, com que {JS Estados Unidos da Am-érica do Norte passeiam, em p ena

minguado pãozinho f],p cada, dia. n luz, o seu incontrastável poder naval por várias partes do mundo. 0.'

pão de 11m cruzeiro Já está do ta- pavilhão desse povo excepcional, estrelado como o rírmamento, é co

manha do an(:igó de cincoenta cen-
mo o horóscopo de seus próprios destinos. Certo não há, contempla�

atvos, e o de dois cruzeiros atual-
do essa esquadra __ a mais numerosa 'e mais notável de quantas têm:

mente está ficando agora do Lama-
nho do antigo de um cruzeiro. sulcado águas brasileiras - coração que não se dilate e se não' sinta:
Ao que se sabe, farinha não I em acalentado desta fé 'que vai enchendo a alma americana e desta' espe- '

faltado, e 'seu preço oontínún O
rança que anda por cima das patrlas, aliando os povos do continente:

mesmo. Porque então o' pão fica
sob o pensamento de uma aliança completa entre os países ameríca-:

cada vez menor? É o que Lodos
perguntam, com certa angústia, .nos. Há qualquer coisa, neste momento, que lembra a majestade dos"

porque não s,e tem notícia de qual- grandes dias da história".
quer providência a respeito por Queira ou não queira o Velho Mundo/ a América tem lançado (Y'
quem de direito. Numerosas p88-

seu destino. Pela situação excepcional em 'que a puseram as própr-ias:
seas das classes pobres se qu-eixam . - .. . �,.. t ,.
e pedem-nos que veiculemos SU;E: condições geográf'icas, mte_rcalandn-a entre a ASIa meoi atrva e vene-.

queixas pelo Jornal, que é o ))01'- rávéf e a Europa cheia de vertigens, como. se a animasse, em tõda a'l'

íador d.a opinião púhlica, {' �X.tf�!'iO-1 v."asta
trajetória de sua Vida. hístóríca, o espírito de amôr e de

l'csur-.rJz� o pensamento da cole.tIvJli�;]e. feição 'que se ergueu lá. daquêle túmulo sagrado de Jerusalém redi-
Convinha, sr. redator, que esse . . .,

I d
'

conceituado órgão da nossa im .. vrva: 'Pelos anteoendentes da sua existência: pe o mo o por que, sur-»

prensa enleLass'f' uma catnpanhn giu das profundezas dos tempos para o grande espetáculo e para a',

pré-barateamento elo pão, ou usass« tragédia imensa dêstes quatro séculos em que se fez para aquí ai"

�n.r:s afídos jUI_lt.o à Comis�i'ío ..ri;' trasladação das velhas culturas, que resumiam e consubstaneiavaare
11 ecos nd sentido de os J)JC]CIIo'. il d h' to

,

t f A
.. .. ..

, ..

cumprire1P à risca o tabelamento cinco rm anos' e IS 01'1.a - es a nossa, ormosa merrea V€IO rruciar':

du preço' do pão. e veio proclamar aos quatro ventos do quadrante urna éra para a vi-
• Com os melhores "'gl'adccimr>n-I da do planeta. Bem sabemos que a Europa representa ainda tudo 0'"

to�: sou, de V. Sia, amigo atem-i, Que tem de mais belo e mais refulgente o espírito da civilização oei-'
X,

denlal.

E sabemus, LamMm, CI\.1'C Ioda a luz que se projeta daquela alma

P d D W· °r Jot:.<e' Soell S J 6 , f t" I Á de mundo não ganhou ainda intensidade para fundir uma única vi-'
a re

'

r. . err. " ;� t- .

,

•• rao· e es Iva pru sáo as t.elldências e os impulsos daquelas raças 'h�róiea.s que têm di-

Aniversaria se hoje o Pe Wern('l' a necessidade da formação espi1';- b I d 11 � d rcit.o ao nosso culto, com as quais é preciso que enfrente, augusta ,e'

do COlégio C;tarinense. Figura da� tual dos alunos do colégio o exigi'a O s� Ue IAS � lIuOS decisiva, a nova ,consciência humana, que nós ,oukos repreS:enLamos�
mais destacadas entre os que bata-jlonge das salas de aula.

'
.

É ,pel'r.eilo, neste ponto, nQ,sso acôrdo com êss,e h�lo. espír�to de Ar'-'

lhallf no modelar estabelecimento, I E, pois� com justa satisfação que BRILI;IA\iTES SERõES ARTISTI-
lhur ,Rolando, que proclama, em s'eu inter,essantlsslmo hvrQ.....,.,. O

�rofundo conhecedor de línguas, I' o saudamos pelo transcurso desta COS NaCLUBE ,"12 DE AGÓSTO"
Pan Amel'ÍcanisnlO _ com inteira e absoluta wnfiança, a cU'U$a da','

filosófia -e História, Pe. Werner data, que ficará gravada bem no Nos' das 1° e 2 de Maio entrante, A'mérica peranl'e ,o mundo.
d C· t f d d

-

d
.

nos "fetÍ'icos" salões do Clube "12 .

d' t l í' "E ta causa veI'o +nnda-'pão é apenas um homem a a e- un o e nossos coraçoes e Jovens. Diz logicamente o ,eru 1, ,o comj)a r CIO: s 'IJU '

dra, é um luminar de cultura que Ao pe. Werner, apresentamos os de Agô!to", serão realisados grah- sua causa, formal desde Bolivar, no momento em que êsse bem ,1'-orma-'

honra a Companhia de Jesus e, a nossos cumprimentos, e o nosso des feslivais, promovidos pela AS- do coraçã-o, concr,etizando o pensamento americano, instituiu o 'vasto'

nós, filhos espirituais dessa ordem sincero parabem. SOCIA(XO DAS DAMAS ROTARIA- ideal, que .deveria aliar, em tempo, todo o hemisfério"; ,

que. lllicerça a Santa Madre Igreja Um ex-aluno. NAS, pro bolsa de estudos dos es- Por honra nossa, não podemos nem de\'e�os clla.r ao ,engano em:

CatQ�ca;, ' , tudante� pobres. que, como Arlhur Rolando, t�ntos outros altos 'espíritos ,hão caidr",
Nb meio de amigos, que na di- De". Otac,"lio Costa A abe'tura, por especial deferên- no ponto em que afi,rma que, ao reel,amo e 'ao prote-sto d,e Boliyar'�'

vergência das profissões buscam o P cia, seri pela já consagrada em sbmente [rês Repúblicas da América, <1.0 Sul corl'esyonderam, ,como'Esta entre 'nós, em companhia de 1 .

t' t" i'" ti
..

1lOnto conver"ente do Colégio Ca- .,

nossos 1\eIOs ar JS ICOS.
'

"e, ti Pátria dos nossos pais s'e deixasse 'Ica,r em egOls co, crlmmoso"

tarinense par: co]oquios de. recor- su� exma. consort.e, o nosso dlStllltO

ORQUE��RA SINFÓNICA DE FLO- inexplicável IDfastamento da áLma gloriosa que s-urgia. F'elizmente�
- 'da ' P W'

• e Ilustre conterraneO" sr. deputado RIANo'P LIS .

I d êl
.

t..açao e sau ue', o e. arner e
.. . \J '�-"le .' ( . ..:

".,' -'"
' não é cxato que o Brasil fôsse .exc uidG ' aqu "e ,conCCI' ,o, com que so-"

__" _ - -��.- p�"""'� ���1,� 0.'-':' .",,"",_ul1 "",a· Haverá o valioso concurso de J.há..l",,' o imortal 'fundadOl' de cinco das nacionalidaà-es que constelam'
ridades, já na aula de História, já �lllense na Camara Federal, onne consagrados artisticas ucranianos, hoje' ;'1Trmunento americano. Nem 'era de supôr que o espírito da-'
na aula de Inglês, já na Congrega- mtegra a bancada do P. S. D.

.
'a respeito, que oportunamente da- quêle �oldado D;i(Íj�o�) o maior vulto da. época da independência sult,

ção Mariana, já, porque não dizer, Com os nos.sos votos de boa� VIll- :remos melhores informes. americana, se deixass,e G"é"t?:r .por ,paixões pouco legítima.s quando le-
nos misteres espirituais, em que das, .os d.e fe.hz estada entre nos em E ainda dansas, prendas e surp"re.FI I vantou tão alto o prinCípiO de que iam viver os povos que se ,eman-"
muitas verdades são ouvidas pela onanopo IS.

zas! •

cipava,m.nossa mocidade.

p
,--------

A ASSOC]jAÇÃO DAS DAMA�'
E aqui, ao assinalar esse aconte- rincípi O de ROTARIANAS desta Capital, apela

cimento, não pode faltar, fruto da.. ....

d·
_ assim, por nosso intermédio, p::lra

época uma revelação publica de IDCen 10 que todos que desejem auxiliá-'la
um fato que só as ultimas gerações Ontem, pelas 14 horas, á Avenida nesta obra meritoria e altruistica,
do Colégio podem atestar. O Pe. Mauro Ramos 241 onde reside o sr. que enviem comestiveis, de prefe
Werne: na n�grura da situação in·· Virgínia Borges,'registrou-se um rên�i:,\ frios, salgadinhos, no 1° de
ternacIOnal de antes-guerra, quan-, principio de ncêndio. maio ao Clube "12".
do as. fôrças e os .interêsses poliU-I O Corpo de Bombeiros Interveio E realmente a primeira vez que
cos gIravam em torno dos resulta-' e prontamente evitou maiores con- o estudante pobre será contemphdo
dos mais imediatos, fo� o primeiro I

sequências, extinguindo o foco onde com a possibilidade 'de satisfazer o

homem, a quem eu OUVI atacar com. o fogo se i1niciara. seu maior ideal, sendo assim auxi-
dessassombro, Hitler e Mussolini. . • -- .---__ liado em seus estudo� por um gru-
E o que êle dizia ... e o que êle N l- po de senhoras, que muito trabalha-
prognosticava os dias iam confir- .lo' egro ln rão e sempre, com decidido denodo,
mando. E que, t�azendo no �arát�r O melhor Imperme�ilizante 'e para êsse fim de grande alcance so-
a tempera do smço, ele sentm pn-. Antiferruginoso ciaI.
meiro to�o.s .os horrores das doutri-,: ,Distribui�o�es:

.

Ca.rlo� Hoepcke O estupendo gesto das DAMAS
nas totahtanas.

. S. A. ComercIO e IndustrIa ROTARIANAS, organisando este-s
Sentiu e cOl11(preendeu... levou,' Florianópolis, Joinvile e Blume- brilhantes festivais, que reconhecr'-

a seus alunos.
nau. mos serem trabalhosos e exaustivos,

Hoje afastado da cátedra, porque _,.''!'w "'P"'';'''' !!QMiiiiOl!i.W__ tnerece de nosso publico toda aju-

Represent!)Ca-O da e atenção. E dêsde já anguramos

Documentos -

ü
,

•

brilhante sucesso nessas reuniões.

achados Seguros. J
Precisa ..se para esta praça,-Es,

Encontram-se nesta redação dois Co�p�n�ia lig�da a, importante �rei.to é localid�des vizinhàs. E
documentos pertencentes ao Sr. consorCIO mdustnal, operando em lIldlspensável ser pessoa bem rela-
João da Silva Junior, funcionário )incêndio, Transportes e Acidentes cionada e ativa.
da Organização Lage, e que foram Pessoais e prestes a iniciar suas ati- Ramo: Artefatos de borracha em
achados em uma das ruas desta ca- vidades no ramo Vida, procura fir- geral e artigos de esporte.
pitaI. ma idônea para concedei· sua re- Cartas indicando referência..s ido-
Pede-se a quem conhecer o .sr. presentação neste Estado. neas para a Caixa Postal n. 1.270,

Silva avisa-lo para vir- procurar Cartas com referência e pormc- em Pôrto Alegre - Rio Grande do
seus documentos. nores á Caixa Postal n. 2.927 - Rio Sul.

-"-FJOrI.8U�pÕnt, 24 de abril de '943
'

----

'Vôo de cordialidade
A União Brasileira dos 4V�Ddor�s Civis,

secção do Par� nã
Aviadores da União Brasileira esse fato ao sr. Governador Ader

.dos Aviadores Civis, Secção do Pa- bal Ramos da Silva:

raná, realizarão, hoje, um vôo de "Curitiba, 22 - A União Brasi

cordialidade e de incentivo á avia- leira dos Aviadores Civis, Secção

ção por céus catarinenses, visl- do Paraná, tem a honra de comuni

tando especialmente as cidades de cal' que realizará sábado, 24 do

Joinvile, Itajai e Blumenau, ;por corrente, uma visita de cordialída

onde escalarão. de e incentivo à aviação percor-
rendo êsse próspero Estado, com

São os seguintes os termos do te- escalas em Joinvile, Itaiaí e Blume

legrama em que o sr. Luiz Bueno nau. Saudações (a) Luiz Bueno

Gomm, presidente daquela entida- Gomm, Presidente da U. B. A. C.,
de, no Estado do Paraná, comunicou. Secção do Paraná".

I
V. &. desej,a oooperur na �and'e obm social de reoupereção

dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, deí

xando seu nome na lista de VGluntários da Ação Social üatan

nense, em púder desta redação.

i
I

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia

Tempo bom, com nebulosidade;
Temperatura Estável;
Ventos Variáveis, frescos;
Temperaturas extremas de hoje:

Máxima 24,7 Minima, 18;3;
A temperatura máxima de ontem

ocorreu em Blumenau 26,6;
Minima foi registrada em Valões

com 9,3.

AllIl\\ur d� esvrUórío
Importante �r1anização necessita ...

para preenchimentt �1� vagas; de"

pessoas que possuaJll c,;mhecimen-
tos de' correspondência e Vática de- .

escritório.
Os interessados deverão d(;lglr-

se á THE TEXAS CàMP�Y ,(S�ll
th America) Ltda., Praça 15 de No-,
vembro n. 9, 1° andar. /

Desnecessário apresentar-se sem).· \

aptidões:

r

CURITIIIA 1'f.LE.ca...",,,: PROSEBRAS

.Ii.DOFRECHA
O Diár'io, de ,ontem, ,empr,estou ao sr. Wald,emar Rupp. o'·

,poder de, à distância, mudar ,e transmudar, cÔl'es. Não cremos

,que o guapo rep!',esentante dos ,Campos Novos seja comandan-,

te de al'co-iris. Se o fôsse, de ,há muito teria f,eito fortuna em

qualquer tinturaria! Por sôhre isso, o sr. W.ald.emar Rupp",
ao ILl'sco�fusco da primeira legi,slatura, f.iCOtl devendo di
v,er'sas variações cromáticas, ao sr. Cid Ribas. Tanto assim que
os deputados esperaNam que a 'est,réia- do sr. Rupp fôsse co

l.orida, isto é, que tratasse de, meter o preto no branco! O sr.

Rupp, entretanto, azulou!,
A questão, por certo, era negra para o seu lado;· E isso de '

l;I g.ente ir a,frontal' o perigo, lá ond,e estão as bandeirolas,

vermelhas, !',equer fôrça de v.ontade ...
Não ve'Ja o ilustre deputado udenista, ne�tas nossas in-'

sinuações, 'quatquer instigação a que quebre, no r,ecinto
augusto da Assembléia, a paz armada qU(\ ali, soo o manto'
verde-amarelo do patriotismo, vêm' mantendo' todas as ban-'
cadas. Não! Não e nunca! A marciana, imparcialidad,e que
nos dirige o espírito, obriga,-nos a p.edir tI'anquilidade para.
os legisladores. Só o amm' constrói., E, por isso tudo, somos da
turma do deixa-disso ...

Ma,s qu'e o sr. Rupp ficou, deve.ndo, isso ficou ...
Guilherme Ta�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


