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.'" MQutevi.rléu, 24 (U. P.) - Fontes cia para examinar a posição do co

dignas de todo o crédito declara- munismo diante das medidas de re

ram, hoje, que' destacados lideres pressão adotadas e a serem leva
comunistas da América do. Sul se das a efeito por vários paises ame

acham reunidos na cidade de Salto ricanos.

Uruguay, onde estão em fonferên-
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comunistas sul ..americanos
se reúnem

Montevidéu, 24 (U. P.) - Noti

cias ainda não confirmadas adian
tam que na cidade de Salto Uruguay •.

já se encontram o senador chileno

Pablo Neruda, .p Iíder' comunista

brasileiro Luiz Carlos Prestes e (lo

dirigente argentino Rodolfo Ghicl

di, aguardando-se para amanhã a

chegada dos lideres comunistas uru

guaios, senadora Julia Arevalão e

Henrique Rodrigues.

&ao XXXIV I
Para a temporàda lí
rica do Municipal
Rio, 24 (A. N.) - No Gabinete

do Prefeito do Distrrto Federal,
leve lugar, na man.h�de ontem, a

eo Fed:::::;L��:�o:�:�� A
. questão· MiDas - Espirifo . Sanlo ;�:t:���, �i�i��;,�e �:;:i:::

j:3Huação das vítimas da recente Rio, 24 (A. N.) - O Ministro da' se evite 'um conflito ,até 'que o as- a temporada l írica ofi-cial do 'I'ea

Inundação de Itajaí é, sem nenhu- Justiça enviou aos governadores 8Ul1tO possa encontrar uma f'ór- 'tro Municipal do Rio de Janeiro,

ma 'dúvida, muito louvável c me- de Minas Gerais e Espiei to ,santo mula honrosa em conselhos de no ano corrente.
rãtórío. o seguinte telegrama: "A cres- fmniJi.a da República. O Presíden- Pelo ";Scala" de Milão compa-

Ninguém, entre os Cataririenses, cente tensão de anímos na zona lifi- te da, República confia na clarí

.deíxará de aplaudi-lo e de desejar .gíosa lírnítroí'e de Minas-Espirita vidêrrcía e patl'i-otisl1l0 do emânen

que o projeto apresentado, na- Santo, está creaudo natural in- te governador, para a s'olurã,o na

quele sentido, à Câmara Federal, quietação em 1J0,do 'Ü país, em face cional que todos esperam". ..
tenham o seu curso rápido e bem das divergéncias entre irmãos e

sucedido. Fazer do caso um pre- amigos, que sempre resolveram

texto para efeito Iporítico-par.tidá- em comum, com ajuda mútua, os

río seria, porisso, zombar da an- seus' problemas e díf'ículdades.

güstiJa em que, atingidas pela .
Quero apelar para V. Exa., em

inuü<da,ção se encontram' as popula- nome da unidade espirrtual e mo- Nit,e<rói, 24 (A. N.) � Na sessão

ções pobres de um d-os nossos mu- ral de nossa pátria, le da união da Câmara irrompeu sério inci

nícípíos de mais relevante influên- histórica ele suas velhas provín- dente, quando o vereador 'I'enórío
.cia na economia catarínense. cias, preservada sempre através Oàvaloantí; da UJ)N, pediu ao pre-
Eis porque não- temos a menor de todas as vicissi tudes.vpara que I

- .

dsidente a 'expu sao do reeinto e

hesitação ,em af'irrnar que o pro- � '"-"fOZ , --- v.. ""_ ."-'!':'!"".='"-'."� Agenor }<',eio. Agenor Feio e Te

jeto atríbuãdo iao deputado Max modo, o caráter apolítico de uma nórío Cavalcanti são inimigos pes-
Tavares do Amaral, na Câmara, providência que é aspícação de soais. Um avançou para ° outro, Mtdidas de urgêncianão expressa apenas os sentimen- todas as consciências :por visar ao fazendo menção de sacar- urna ar-

tos do ilustre representante 'ude- socorro precis-o às populações fla- ma. Vé,t:ios {Jlepu!t3tdos inlte<rpus'e- DO Conu. Nacionalnista, sínão o de tôda a bancada geladas. .ram-se, conseguindo a'f'astair os
- Rio, 24 (A. N.) - O Presíden-

>de S,mta Catarina, excluidas as De�I'esto, já ,lJ,quela d,aLa, o pro- dois depulados inimigos.
.

. te Eurico Gaspar Dutra solicitou
divCiI'gêndas pa:r-t.1dárias. Ne·ssa-s j.elo apresenl'l.�/.'j à Câmara Eede- ""

--------�--'----- � à Comissã,o de .Política. lriLel'parti-
.circunstâncias, leria ° deputado ral, que fóra iOgD encam,inbado à

p. O'd P d
.' dária qu,e ,envidasse esf·orços jun-

minorisla'·a -assinatura de L'odos Comiss.ão de Finanças, Unha si-
.

.o e Ir o1;,. to ,aos s'eus corr,eligiDD!ários no

�()S &eus colegas de bancada perLen- do distribuido 'ao derJ<u,tüdo 01'-
,

t d d iii'
senti,do de sel' abreviado o pronun-

�entes à maioria e a· quem ª" si- lando �l'üsíl" ,dó p, S. D., a quem es a o e. 8 ..'11" I"R..i! '-" ciamento do ,Congr,esso relativa-
tmfção lastimável das vítimas da cabia, rclatá,.lo. .. t' ,-"" meu- e as mee l'Uas que o g'Oovêrn-o
i.nund,ação .De Haja.í não deix'aria De sorte que, desde o dia ,g do Rio, 24 iA: N,) .

- F\11ando à
acaba doe p'(1'dir, por meio da men"":

de inspirar a .mai,s ;JI'ofunda e c'oTrenle, a.quele ilustre I',epl'e'sen- reporta@errl., Q senador (leol'gílJo
sagem onlem en.viada. <lO Congres�

concr·eta. solidariedaDe. banle pes.sedista nli 'ComissãD de A \'elino, do PSD .io Rio- Gnmcle- do
so Nacional.

Aliás, na Assembléin Legislati- Finunça::; da Câmar.a .possuia A!lU .:-:im·l,e, (Hs�e: "80l1 .tlf '. i.npiniiio,
� {lo Estado, ,em se ..siu ,de 9.0 do StlaS mãod a SOlll<,4ão. do cus,o, qlle, �;1)0el> nenh,l. ,1/(>, .(,jli� di�ll�� do,>

tlcl'r'cnk, ú ·dépuiadD lIJ€Jl.i$U�· An- nHo tenhamos receia!', J"i",tD :,)·"1 I iUi\rJ!J';' ,IS e ·(;t)nf;lal. "" -;11,'" - ío

'Ll)nit) Carlos Konder Rei.s, ao apre- rc\';oIYi;j,o <1 content.o geral e ao eu- �abo[.agem e ateniados, o go,ürno
s,eni<,]' a sua prop-osta em s·entido c.úntro dos mais leS·ítimos e.. J,Oll\l:Í-, J.cm elen-w-1Jt.oS .suficientes para

de qúe a ICasa. [,elegTafasse a:o Pl'e- veis intétrêsses de 'quall1.\ls ü ac'Üm- '�HquadrM ""'''.I).t1'O ·d,o adigo 2�6 Rio, 2!J. (A. N.) - ;�lp colaborá

sidente da 'Câmara F�deral 'Pedin� panham com simpatia Nêss·e n�- Ja Consliluição ü ])edido de estado ção com a Prefeitura; os promoto

do a apl'ovação do projeto a que me_'o estamos nós, estillol os poesse- de síti,o 'que Itbe será dado para res ·de trinta e nove 'convenções
nos 'referimos, tev'c de imediato o distas, estão todos os {latarine�ses ga.l'antir a dde�a da nação". do Rotary Clube Internacional, que 1't.l�.uld�de N�"I�ODalapôio ,da banca'da do. P..S. D., e, éspecialmente, está- () sr. Go- se realizará nesta cidud.e, breve- nu aJO U\I

euj'o lPensg.mento foi dignamente vernador Adel'bal Ramo. da Silva, IN m d S . ti\· ment,e, lev.3lI'ão 'a deito a "f.esta Ri,o, 24 (A. N.) - O's católicos'

interpretado. ilnterpl'etou-o, no C1m que, podemos assev.elar, nã'O cru- O eaUo ecre afiO hrasil'eira", �a Quinta d'e Bôa Vis- venceram as. eleiçõ'e.s para o dire-

SQ., o depu1 ado H'eitol' Libeoralo,

1.01'-1
züu ,nem cruza,rá os ,bl'l'-ÇOs, índi- Nit,el'ói, 24' (A. �.) -- O gover- ta, cujo pl'oOgrama inclue

númerOS'1
tÓ'I'io da Faculdade Nacional Filo-

nando ,extensivo; aquele apêio,. às' ferente 'às necesida,des e aó"

recla,-.,
nador nomeGu 'Ü uesembal'gaclor

,:
de ;d<ansas, canÇlõ,es Tegi.onais da sófica, eJ.egenão o &eu presidente,

bancadas c.atarinenses na Câ;mara rr1O'S das g·enuinns. causas Dúbli- Ivan Nogueira Ilagiba pa,ra, o car- Babia, Rio Grande Q() -No.rte, São Eduardo Prado Mendol1ç,a, pÜ,f 201:

-e Ino Senado, 18 acentuando, .dêsse "caso go de Secretário d.o Interior. Paulo e outros Estados. v-otos contra 164 .

Florlan6poUs- Domingo, 25 de Abrif de 1948 I H. 10.242
---_.__._I.......-..........._. ........

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

Veio-nos de Londres, nos pl'im�il'ós dias dêste mêS,
.a notícia de .que um deputado tr.abalhista prQPusera fôs
>se abolido o uso da. peruca pelos ac!voga{los, 110S tribunais,
·sob ó ,pretêxt'O de tratar-se de uma pl'áüca medieval, sem

razão de ser rws nosS'os ter pOSo
Exc.usado será dizer q _ , a sugestão não encontrou

eco na Câmara' dDs Oon1uns. Não encontroU' eôo, mas fez
surgir nos espíritos certa preocupaçâJo pelo destino da
nacioflill.lidade .

. Uma. das caJ'acteris�jcas d-o povo inglês é o s·eu acen

tuado .a.pêgo ás tradições e todos ali ,estão de acôrdo C{)m

a opiniã.o de Lord BabfIOtuI', que dizia "s,er melhor fazer
;uma c'_ absurda que sempl',e s'e f.ez ,que uma coisa' sá
bia que' nunca fúi feita".

Em out�'i)S pajs·e,s, com a mudanç" de,for-mas de go
vêrno, vão 1ambém desaparecendo a. "radições, usos e

costumes. Assim, por ,exemp].o· - no que respeita á nossa

terra. e a·ind� a assunto{) relacionado coIh a Justiça - o
'uso {la vara pelos magistrados, no< tempo do BrasiJ-colô
nia e até nos primekos anos do Brasil-império. Detel'mi
navam as Ordenações Filipinas 'que, como sinal de juri.s
diçilo, trouxe,ss'em os juizes ordinári-os varas vermelbas e

os juizes-de-fora val'as brancas, quando transitassem De
las Iruas da vila, "sob pena de quiruhentos reis por câda
v,ez 'que sem ·elas fôssem achados". O uS'O doesapàr,eceu,
irestan.do, contudo, na linguagem, as ex.pr·essões - empu
nhar a vara., no sentido de assum.ir o. juiz as funçõ.e.s do
.cargo, <e passm' a va.ra, com a lSignificação de transmitir
{) ·exercício· ao seu sucéss'O'r ou substituto legal.

Na Grã-U3lretanoha, sucedem-se no g'üvêrno os partidos
mais antagônicos, des{Íe o Conserva,dor até o de tendên
cias

. ac'ent�adamentB s'OciaListas, como ora acontece. Ma..s
(I reI contmua 'em VlillidsO'r, alheio aos ,partidos e cerca
do do r.espeit'Ü. do POIVÚ. Serão poucos os inglês,os que pen�
.sam .seJ.!l ° rm, !1ma exclleseência ou 'Uma fJgura deoorati�
V1t na. vId.a polItICa do pais, A veneração o carinho e o de
,:,otameno dos súdito's britâ'nicos pela fwmíli<a. ,real ó uin
·jato. que causa a mais justificada aJdmi'I'ao50, ].evando-s,e
em conta 'que ,em outI'as partes ·os Uro{)TIOS se vão d'esmante
lando 3Ws rep.elões das hostes derriocrátj.cas, que, no po
der, nao praüeam o que pregavam ao passo que vamos

- -eucclill'Í1'ar na Inl?late_rra os mais altos exempl,os de liber
dade ,e ,de respelt,? a von�a{].e s'Qberana do povo, a .pesar
de haver. quem dIga !que 1'SSO 'amda não é a verdadeira,
d�ocrU!�Ja, ,tenJo em vista a. grande dHerenca de nív'el

"lSOC]�1 aLe ha. pou90 'ex!stent,e no país.
�.-as a sltuaçao ·cr�ada pela última guerra modifjJou

o.

receu Luigi Oldani, secretário ge

ral daquela emprêsa, <O qual assi
nou 1) refer-ido contrato. A tempo
rada lírica se iniciará ria segunda
quinzcúa do mês de julho próxi
mo, sendo de catorze récitas no-

turnas, de gala, sete récitas no

turnas' extraol'dinárias e mais
cinco populares, também notur

nas. O total das vesperais é de se

te, em domingos ,e feriados. Do r,e

per íúrio apresentado constam ópe-
ras já consagradas e algumas no

vidades, incluindo-se pelo menos

uma ópera de autor brasileiro.

Incidente na Vãmara
do D. federal

l\cõrdo ·entre o
Ministério da EdU
cação e a A.RaI•
Rio, 24 (A. N.) - No gabinete:

do Ministro da Educação foi Iír-:
mudo um convênio entre o Minis

térío da Educação e 'a ABI, pe}C!I'
qual a A:BI se Obriga a promover'

palestras e conferências sõbre

jórnalísmo, a. cargo de !',eputa.das:
tt)ers'ona�idade� nacionais e .es

trangeiras, assim corno organizar
o museu jornalístico e manter uma

secção
_

de didática especíalízada
em sua bíblíoteca, coleções de jor
nais e revistas de todo. o' mundo
e outros meíos de difusão cultu-

Tal, aprimoramento profissional!
do jornalista, livremente acce:ssi
veis aos estudantes do CUT&o de

jornalismo. O curso será solene
'mente Instalado na I<'aculdad'e de

Filosofia, a 'L'rês de maio .próximo.

Ouerem- perturbar
os festejos
Rio, 24 (A. :N.) - Informa-se

Ilttja ({festa" I

braSileira>,)

............................eG••••eoe......
·

i A peruca e o
�
destino de II uma nacionalidade

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

profundamente a viela sooial 'e econômka cl'Ü-Reino Unido.
Nos di.as trágioos em .que as 'ilhas eram' impiedosamente
atacadas pelos aviões nazisLas e LondTes vivia sob urna

chuva de bombas, êssç povo imill'-S1e para a defesa comum,
t.endo pOobl'es e ni,cos, .moços e v'el.hos, Lllm só pensamento,
uma só vontade, uma -só idéia - lutar até a morte pela
vitória da Grã·"Bl'etanha. - "Homens 'e mulheres em uni
forme - diz Rose J\1aucauJay - foram '['eunidos pam a

defesa civil 'ou mililür e, nos int.ervalos, llassea;vam, diver
,tiaim"s,e, bebiam jun.tos. Era uma viela que tendi'a a nive
lar as distillçõ,e,s sociais Chauffeurs ,de praç.a, eaix,eiro!>.
dactilógralfas, garçol1letLes, rapazes saídos de escolas ilustres
.e mocas· d·e f'flImnias abastadas - todos viviam em comllm,
div,ertiam-se ,em comum, trocavam entre si pilhérias bem
humoradas e conhoeiam-s'e pelüs ,apelidos. A vida social
inglesa, nestes dias perturbados, ,sombri-os e estranhos,

lstá chegando mais perto üessa .d.emocraci.a ,pela qual d�
z·emos que esta:mos lutando e que na realI-dade nunca tl
;vemos até agora. Demos a.lgum passo nessa· d,ir.ecão mas
ninguém pode saber ainda se êsses passos vão ,recllàT ou

pr-osseguir, quando s,e extinguir ta fornalha dissolvente da
guerra .e Livel'll'Joos de' procurar, por entre destroçDs c
cinzas fumega,ntes, o nosso caminho< 00 futuro".

'

Passada a tOTmenta -de ferro e\ .f'-ogo vieram as elei
c?es e subiu ,ao poder o Partido TraballÚsta, que prome
tIa levar a afei to uma dist'ribuiçã.o mais eqnitativa da.s
riquezas. MI'. \Yins'ton ChurchilI soubera venCer a guer�
'ra, mas acharam qU'e não seria êle quem p-odcorja recons-·
tl'uir o pais devastado ,e ,empobrecido nessa luta tremenda
em que todo o pOVü se 'empenhara encarniçadamente em
meio dos escombros df;l cidades destruidas. E o ex-premie'/'
conformara-s.e com a derrota eleitoral, lembrando-se, ta.j�
vez, das .palav,ras de Plutarco, .que mais tarde e�oca.ria
em su.as Memórias, ao refer,ir-se á. circunstância de após
a primeira guer,ra mundial, Clemenceau ter sido phsto á
margem pelos seus compatriotas: - "A ingratidão para
com os ,s·eus g�andes hgmens, é marca dos 'PQvos fortes".

tOs trabalhistas las,tao fazendo todos '05 ,esf,ôr(fOs prura

polícia deu batidasque a na

sédc do mov.imenbo de ajuda à

jmll.re.nsa popular, onde ,foram

sllqyre'elldidos e det.idos vários co

t\lU.Qisla"· .ali J't<nidos.' ..Foram

'3iPlieendidl()s doCUr1lCntos que de

monstram que ,os comlwistas têm

planos para perturbar, com dis

tÚJ'bios, o,s f.estej'Ús de primei:ro
de maio.

ílehelal' a erise !por que passa o Reino Unido, e por 0um-'
prir ° que prometeram aos seus 'eleitOTes. As dificuldades•
porém, sã-o inúmeras e interdependentes. E como ·em 'tôda
a parte do mundo, livre do totalitarismo, também na

Ingl,aterTa ·existe niuita 8'ente que acusa o govÚno de in-'
eapaci:dade para soluciona.r os _probl�mas que aJliglem -a'

nação. É dêsse número a:quela >mulher que envi{)u a Mr.
�hinwell, 'Min,istr-o dos ·Combustíveis, a seguinte carta;

. "Emhora não seja socialisLa, devo feli()itá-Io, e aos

seus coleg'as, por uma. notável ·realização.· Em menos ele
dois anos, -os ,senhores eonseguioram o qU1e os ,submarinos
e os exér.citos alemães não J.ogT.aram r,ealizar ·em seis
anos: reduzir 10' país lao estad'Ü atual de frio, fome e mi
séria ... ".

E o Ministro, tomando ·em consid.eTação as palavras
irônicas da missiv,ista, mandou responde,r-hhe nest.es:
termos :.

-Mr. ,shinwell muito agr,adece a sua. amável ,ca,nLa de'
estímulo. Tem êle Tec'ebido centenas de cartas semelhan
I es, d,e :Lodo ,o !pais. A .ç.�se é .�evera ma.s luwemos de su-

perá-Ia". .

As g.rand'es Tles'ervas morais ,do .povo inglês, ,a sua te
nacidade, a sua coragem, a sua fleug'ma, D seu hllmo'ur e o

seu espírito impertuTbável ,em face -da adversidade, são,
('Jelrtamen(,e, ,gla1r1aintias seguras -d,e 'que la. .GTã-Bretaniha.·'
vencerá toda� as di,ficuldades oriundas de uma guerra'
inútil d'esencadeaoda por um paI'anóico Ique subestimou o.S

recursos morai.s e materiais dos ·adv'ersários ,e pensou que
poderia ,dominar o mundo..

E·ntl'etanío,' nã,o pod·emos deixar de refeTir-nos ao'

fato de ,qu/e, depois da a&oenção do Partido TrabaLhista:
ao poder, a Co.mmonwealth tem perdido muito de seu ali-·
ligo prestigio e de seu p'Od,erio. A ·.jndevênd.encia da India
foi um golpe p'l'OIfundo desferido nos fla.ncos do grandé'
Império. Outros cO.IJ<corllenf es estão co,nquistandb antigos
mercados britânicos. E, por cumulo de tant,os 'l'eveses;
querem agora al'rancar da cabeca dos advogados a .peru-·
r.a que êles 'Usam, no desempenho de seu mist,er, nos trio.
banuis ingJ.e,s,es ...

tAerescenta a noMcia. acima 'mencionada, que. ao iN'';''
m.inar a sessão 'em qHe fôra discutido assunto tão trans
r.endental .para o. ,espirito conserva,doT dos britânicos,
Winston .Churchill pl'q.feriu veemente discurso, fa.zenJlo
ao povo, inglês 'a grave adv,ertên{)ja "de que o Império -se

ac.,boa na. iminência de sossobrar por completo" ...
Mas Jo.bh Bllll noo dará crédito a tal vaticinio, pois:

quem o plIof,eriu é um opoS'rcfoniSta como os outros ..•
C. p;-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CESSO m: TRABALHO

'\:�' DEBIUTE. a SEU OR-
�' GAN1'SMO, PORQUE O

.-; CA�S AÇC P",f$lÇO
, E JMTHLECTUAL o

" � 'LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Os :primeiros syrnptomas da
Ileurasth.enia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

osismo. Ao sentir quaesquer
êlestas manifestações previna
lSe contra as suas consequen
cías. Trate-se immediatamen
'te; com um remédio de' effeito
lPositivo e

-

immediato. Não

(tom:�rogas perigosas. Vi;;sotlal
I,é 'I{:)) remedio indicado para
{quálquer caso de neurasthenía,
IVigonãl revigora o organismo,
a-estitllindo ao fraco as forças
jlPerdidas e a energia da juven
I ttude "ãs .peesôas exhauridas.
l
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; (\aboratwloa ALVI.Mt6;QiLTAS·.... 5. ll'oulQ

.. - .. __ ,�-� s&&�;.. ... �,
_ "A#"4

Vabelos Brancos 7

Sinal I de velhice
A Loção Brilhante faz 1701.

tal' a cal' natural primitiva
(ca.tanhei; leuro, doirada ou

negra) em pouso tempo. �aa
, tintura. Não mancha e nãQ
.uja. <:> .eu ueo é limpo,
facil e agradável.
A Loção Bl'll�ante extingue

a.
, caspC!!, � p!:u� s !abo;-:rheQ iii toda. ai 'afecçõe. �ií�

ra.itáriaa do cabelo, a••im
c0!t'� combat!_ a

. ..-c�icie.t ..t!Ivitahzando as raiza. �i1à.
r••. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Sa\ide
Pública.

_-.";"'
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Café Otto traduz qualidade'
Pega�o 90 seu fornecedor.

'

AQuI estão os novos fi revol�cionários caminhões Ford 1948
"Super�Construídos"! Êles representam o surpreendente resulta.
'do da aplicação de um principio de engenhaela rríecârriea, "Super.
Construído'� significa: cada ponto vital, tõdas as peças dos- novos

. eaminhões Ford são construídas com fôrea é �esistência superíores
às exigidas nos trabalhos normais. Por isso, os nOVOS caminhões

'. Ford têm capacif'ade de sobid! A." vantagens são claras:;
\ ,�

Prime_iro: Os novos çarrrírihões Ford não ficam restritos a usos

limitados. Sua capacidade de sobra permtte-Ihes suportar cargas
•l�m das necessidades normai� do serviço, ampliando -sua varie-
dade de usos." ,

'

Segundo: Essa mesma capacidade de sobra faz com qu� os' nOV08
caminhões Ford trabalhem "folgados", com menor esfôrço e;

portanto, menor dessastÇo li: istQ é o �esmo que -dizer': muitC\,,

maior dura,õo I
�!'l':t7"" ..

�-
. ,_ -

'--, _._r' ....,.

J�'"
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Conheç'ã � i\itC;s caminhões
revendedores Ford.

I

Só OS caminhões Ford 1948 Super·CoDslrufdas"
,

'

oferecem todos êsles aJerleiçoamenlosl
3 Novos
Motores."
até 145 cavalos de

, fôrça I Um de 6 eí-

liDdros, inteiramen
te novo .•. e 2 novos motores V-SI Todos dotados
de novos aperfeiçoamentos que resultam em real
economia e superior desempellbo!

,']

2 Novos Super.Camlnhões ••• àsmaleres
atê boje construidos pela Ford I pêso bruto - até

53/4 to.eladas! 145 cavalos

de fôrça! Transmissão de
5 velocidades! Novos
freios extra-fOrtes de 16 x 5

pOlegadas J .(

( , .....

Nova Cabina Isolada: ImportaBte caraefeo
rfstíea dos novos eamlo
nhões Ford! O confôrto
de um earrc de passagei�
rOB. Novos assentos esto
tados tipo poltrona,maior
ampliação interiorl Novo
tipo de suspensão' de ea"

blna, que a isola das vibrações do Chassis'

-..

ém êxposição nos
Novos Chasals, •• 'novos eixos, freios e cUre-

A beleza é
....-_,._.J'_v-'"_._. -_w. ._,.••_-_•••_M_.............-_.."ol'_-_._-""_._.-"-.-.......-_.-..----
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PRISÃO DE VENTRE

�lUy , ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
A mulher tem obrigação de ser PILULAS DO ABBAi.DE MOSS

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes Agem directamente sôbre o ap-

protetores para a pele se aperfei- parelho digestivo, evitando.' a pri-

�çoam dia a dia. são de ventre. Proporcionam bem

Agora já temos o creme de alfa- estar geral, facilitam a digestão,
-ee "Brilhante" ultra-concentrado descongestionam o FIGADO, regu-

que se caracteriza por sua ação ra larizam as funções digestivas, e Ia- �
pida para embranquecer, afinar e zem desapparecer as enfermidades �
"""cru" a cutís, do ESTOMAGO, FIGADO e INTES-

1:�:o::;J�ri ;�::.!� ;IL:::..��w.--�w..�_"'....
vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface. "Brilhante" per
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas 'e a tendência
c
pa

ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o'

�so do Creme de Alface "Brílhan-j Pelo presente Edital fica convocada a Assembléia Geral Extra-

te". Experimente-o. ordinária da Associação Profissional do Comércio Atacadista de

:e um produto dos Laboratórios F'lorranópofis, para, ás 19,30 horas do -dia 14 de Maio deste ano,. na
séde social desta Associação á Rua Trajano, n. 13 - sobrado, delibe-

�vim & Freitas, S./A. rar o reconhecimento como Sindicato representativo da respectiva
oategoría profissional. .

,

Florüi'nõpólis, 22 de, Abril de 19'4,8. .

CHARLES EDGAR MORITZ - Presidente

•

" MAIS SÓLIDA (;º�STRUÇÃO PARA MAIOR DURAÇÃO 1

FORD MOTOR COMPRII

A El\1PREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seas f,)t)'ft'3.dores de titulos já integralisados ou sorteados

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos- mesmss

CASAS, para pronta entrega. - Par-a maiores esclarecimentos dirigir-II.'
, 50 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificlcte
Amblia Neto).

'

I Vulcanizadora Leoo_elli
I ATELIER MPVELO DE VULCANIZAÇA-O'
J MAOUlNAlUO MODERNO

I Perfeição e garantia em: Pne us, Carnars.sj
" Sapatos,

Galochas, Cintas de Senhoras .etc ...

Montagens de PtiEUS em 5 'minutos

j Rua-Francisco Tolentino 12 - B - FLORIANOPOLIS

Seüproé'ésso dé-onàtur'àliiã"Ção
ainda i1ão foi despachado?

Escreva sem demora ao Esorttorío Jurídico e Administrativl>
Caixa PostaI4.132, RiQ de Janeiro solicitando informações. Esse Es
critorio se encarrega UB acompanhar e requerer no Ministério da '

Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registre
de diploma. divórcio e DOVO casamento, certídâo. de nascímento e da-:
casamento, 'de qualquer parte do Paíz,

associação Profissional do Comér
cio ftia'cadista de flO,rianópolis

,I
ASSEM:BLltIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

,oi

I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Areão Júnior,

PRUDENUU UAPITALlZAVÃO
CO�PANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

18 - Domingo: Dizem que o Go..

vernador Macedo Soares da Silva
vai processar '0 jornal cari9�a • O
Radical" por publicação de matéria
considerada injuriosa, mas, a pro

pósito do "toponimo" Itaiaí, pare
ce qU0 tudo continuou na mesma e

sem solução, pois aquele nome

�.-
em pode ser oriundo de rio das

pedras, como, também, de rios dos

táiás, mas também pode ser que
não seja, apesar ela catástrofe de

Deodoro, como não podia deixar de

ser, continuar dando o que fazer
ás autoridades competentes, mesmo
com a aprovação do acôrdo aéreo
luso-brasileiro 'no sentido de inten
sificar o intercâmbio aviatór io en

tre êstes dois países.
19 - Segunda feira: Nada de no"

vo a' reportar.
20 - Terça-feira: Enquanto as

eleições na Itália tomam a atenção
do mundo, no Rio, após prolonga
dos debates foram concluidos· os

e�tudos para o aumento dos venci
mentos dos funcionários civis e

militares apesar de Sebastião Cos

ta, vigia d� um prédio em constru

ção na Capital Federal, 'para não

ser morto (conforme declarou na

polícia), ,assassin�r um seu colega
de trabalho, mas tudo isso não im

pediu que o prélio Paula Ramos

versus Palmeiras, contrariando a

vontade de muita .gente, terminasse
empatado; mesmo com as hrilhan- •
tes perspectivas para a cultura do

trigo em nosso Estado.
"21 - Quarta-feira: São i�funda�
das as versões de tuna rebelião DI)

Equador, declarou o Presidente da"

quele Pais, não obstante os coma

nistas estarem sendo derrotados

PROFa. GILDA. L. LOPES
nas eleições recentemente realiza-

Ocorre amanhã a data natalí-"
das na Itália; mas o caso é que fõr-

cia da exma. S1'a, d. Gilda Ligockf
ças armadas do Estado' de Minas.

Lopes, esposa do sr. Euclides Lo-
procuram invadir o territorio 'do

pes .. funcionário federal.
Espír-Ito Santo, enquanto em São

A distinta nataliciante, exmun
Paulo, pela primeira vez na histó-

professora .,{ie pian o 'e elemento de RITZ 1 + f
.

1
, _ roje Ú l.4iJ Iroras

na par amentar,. a Sra. Conceição

destaque nos meios
--

dais e artís- 1" C
ODEON hoje ás 2, 4,15, 6,30 e 8,30 S 'U

.
.

inelandia .J or-nal _ Nacional I"'PER]' Ar h
� anta María assumiu a presidenci.a

tiros da n 't 1
eH • ,,," 1 oje ás '1,30 horas

..

.

.

c ossa capi a" receberá, _ 20 Ken Curtis _ Cherrvl Wal-
da assembleia paulista. (Coisas do

Por ce 'L I
"

•

j •• - Simultaneamente
.

I o, nesta aUS[J1ClOsa data, kers
século l), apesar de haver, naquela"

as manif t
- d'

Uma festa para os olhos ...

,

• 1 es açoes e aprêço e sim- HARMONIAS RUSTICAS
Capital, pão para todos e de estar

PaL'
�

d tc cí
. Uma delicia para os ouvidos, ,

la, o vas o CIrculo de. amizades Uma comédia romantica musical
sendo pr-ocurado pela poltcía o e-x-

com que conta em nossa sociedade. 30 Cl
Um lenitivo para o coração,.. .

t-
_ aarles Farrel _ Paderews- Um deslumbrante Romance Mu-

capi ao Agildo Barata, considerado

ki o imortal génio do piano em '1.1.','1
'

I' T h' 1
elemento chave dos acontecimentos

VI A JANTES
' sica em ec nico 01" com musicas

'

.t� 1 ,: filme temo ,e romantico
de Deodoro.

DR
de George Gershin

,HENRIQUE CHENAUD SONATA DO LUAR
22-Quinta feira: A vitoria dos re-

Procedente .
de Cresciuma, en- Lindas páginas musicais de Chc- SUA ALTEZA A SECRETÁRIA volucionários em Costa Rica, com

contra-se desde ante-ontem nesta pin, Beethoven, Brahms e Schubert Technicolor a renuncia do Presidente Teodoro

Capital '0 Dr. Henrique Chenau. Preços: Cr$ 4,00 3,00 COM: Betty Grable -:- Dick Hay- Pacado e a rendição incondicional

que tem sido muito cumprimenta� Censura llvre. mes,
das forças governamentais, não im-

do pelos seus inumeros amigos, ....

'.'
. " ,.. . ... ",............... A preferida de todos o principe [Jediu quo em Tubarão se registras-

PEDRO MILANEZ Simultaneamente das gravatlões
se a maior, enchenbe dêstes ultimo,�

Procedente de Cresciuma, com RITZ hoje ás 4,15, 6,30 e 8,30 �1S. Ela derrubau preconceitos... quarenta anos, causando enormes

desLino a cidade de Blumenau, pa- ROXY hoje ás 7,30 horas E C01Hluistou um coração .. " preju izos á lavoüra E1, à pecuária,

l'a assistir á r,eunião Rotaria que
Belita - Barry Sullivan - Boni- Uma comédia Romantico Musical entretanto tudo isso não impediu

uli se realisa, passou .ontem por
ta Granville -:- Albert Dekker cheia de graça e· originalidade que o Presidente e o Vice�P.resi-

esta capital o Sr. Pedro Milanez J.)ELIRIO

I
No programa: 1° O Esporte em dente da ReJlÚblica conferencít's-

do Alto comeroio do sul do Esta-
Um

f.'ilme
de si.tuações se'nsacio- Marcha -r Nacional Imperial Fil- sem no se-ntido de ser exanUnado

do.
naes, arrancado ainda palpitante, mes - 2° Amôr á Muque ê" ã Marte, o projeto da nova lei referente aO

dapropria realidade. É UIn assunto 10 _ Desenho � 3" Fox Airplan afastamento dos comunistas do seio

que apaixona desde I'0s primeiros News 30 x 28 _ Atualidades das nossas fôrças armadas, mas não

instantes, que enche a alma, que Pr�ços: ODEON CT$ 6,QO, 4,00 e ê verdade, diz o Sr. Cirillo Júnior,

seduz e cativa. Um vigoroso drama 3,00 ás 6,30 horas Cr$ 6,00 único qúe esteja sendo negociada a paei-

onde as paixões tem ampló campu IMPEJUAL Cr$ 4,00 único ficação politica de São Paulo •

de ação \ Censura' livre. Creanças ·maib��s. 24rSábado: Mesmo com a, noticia

No programa: Brasil em Fóco _, d� 5 a'nos poderão 'entrar nas ,sessões do desaparecimento de úm aVIa0

Nacional _ Metro Jornal _ Att,a- diurnas ç.rum:an, p.ertenc,ente a Terceira Zo·

lidades' " . , , .,'" ." " ',..... na Airea, foram pI'esOS v.inte indivi-

Preços RITIZ Cr$ ô,OO e 3,60 ás IMPERIAL hoje ás 2 horas c.uos nas proximidades da Base Aé-

6,30 horas Cr$ 6,00 único Alan Ladd em: ,
rea do Galeão, quando fentav:uu

ROXY Cr$ 4,80 único QUASI UMA TRAIÇÃO

\praticar
atos' de sabotagem contra

Censura até 14 anos. • ••............... ' , .... , . - , . . . os depósitos 'de gasolina daquela

ROXY hoje ás 2 horas 2° Inicio de mais um seriado ne corporação militar, mas tudo isw

HA]lMONIAS RDSTICAS aventlJras não impediu que a Argentina ulti-

Uma alegre comédja romantiCa COM: Frankie DarI'O -:- George I masse
com sucesso a "importação"

musical Brent - RIN-TIN-TIN \
de ex-generais alemães e que a Cit·

30 Continuação do seriado , . , .. , , .. .., t , ' 'mara de Marília, Estado de São

CHIC CARTER O DE1\ETIVE 3° Continuação do seriado desen· I Pal\lo, pleiteasse a isenção do se"·

40 Gary Cooper _ Lilly Palmer rôlado no ambiente mais perigoso I viço militar parâ os trabalhadores

O GRANDE SEGREDO do mundo .' \ da roça.

.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 O SEGREDO DA ILHA 'No Chile, informa a Agência Na ..

Censura até 10 anos.. :MISTERIOSA, I clonaI, numa "simples" deligência.
..

','
. , .. , , , , , .. , . _ . .. ,.. . . . . . . . .. pO'licial foram presos trezentos Ck

terno e materno .e que é o 111eSmO 400 máximo seriado c,le lutas � munistas que preparavam um levan-

que encima pstas' linhas. _ Aos S"ll!;... ' _ aventuras

\
t

• 'd'
.' d maio

progenitores Sr. José EsmeTaldo
e .p�ra o la prlme�ro e

-

JULIO _ PEDRO competente ch f d D',,: � Té'
A VOLTA DO ZORRRO proxlmo, mas o caso e que o pao

Na maternidade da Florianól'o- '

d S I Ae
e

. � 1,1S",0 C-I COM: John Carroll - Duncan nosso de cada dia vai minguant!n

,

v. J mca a· u münca TerrestresRI! '

/

hs nasceu 'OnLem um robusto O'a-I em s C "I' 'I
ena do I cada vez maiS, apesar da suspl'n-

" ' nos a .apha, e sua e'51)OS:1 d 9/iOo E
' .

d' I
.

roto que receberá' na pia batismal AI.
'

V E I
<' , piSO lOS 'são das taxas aduaneIras para <\

. _'i mIl' az smera do nossos pa- P 'C"$ 300 '<>
' - t'

o nome de' seus queridos avós pa- rabens
" reço. I., umco entrada do c,\,fé em grao no ern�

. Censura ate 10 anos. tório francês.

ANIVEiRSÁnIOS
SRA. DR. A. DAMASCENO DA

SILVA
t Comemora hoje, seu aniversário

�natalicio a exma, sra. d, Franciscr;
.coelho da Silva, digna espôsa elo

,

,iornalista dr. A, Damasceno da SH
va, consultor jurídico da Secretaria
-de Viação e Obras Publicas.

Dotada de apreciáveis 'virtudes.
.:3. distinta aniversariante, que con

'la em nossos meios SOClalS com

inúmeras amizades, delas', receberá

jJor certo, expressivas demonstra

,ções de apreço, às quais nos asso
-ciamos [ubilosamente.

Capital: Cr$ 2.250,000,00
Sede: Rua José Bonifácio, 278 - São Paulo

I

f
f

f

!
J

í
,f

/.

Participa�ão aos Portadol1es de Títulos

A PRUDENCIA CAPITALIZAÇAO, Companhia Nacional

para Favorecer a Economia, está distribuindo, a partir desta
data, em sua Sede Social, à Rua JoséBonifácio, 278, l.°andar,
em São Paulo, e nos Escritórios de suas Inspetorias Gerais
e Agências, disseminados por todo o PflÍs, as quantias a

que têm direito os portadores de títulos co�siderados em

vigor. entre 1 de Janeiro e 31' de Dezembro d 1937,
conforme estabelece o artigo 9, das suas "Condições Gerais".

SH, EUH.ICO HOSTERNO
Transcorre hoje, o natalício elo

.sr, Eurico Hosterno, �lto funcioná
;:rio do Departamento de Coopera
ção Interamericana.
Pessoa muito «,Umada, com la�

;go circulo de relações em nossos

-mcios sociais, será -cartamente mui

:to �umprimentada :no dia de hoje
. t

t

.....

A quantia a ser distribuída num total de Cr$ 782.477,80
(setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e

sete cruzeiros e oitenta centavos), conforme Relatório

da Diretoria e Balanço encerrado a 31 de Dezembro

D. ZILÁ CORREIA PINTO DA LUZ

Deflne hoje, o aniversár-io natali
-cio ' da exma. sra. f D. ZiJ'á Córrej�
'Pinto da Luz, viftu()sa _espôsa do

.sr. Cap. Silvio Pinto da Luz, hri-,
'lhante oficial do Ex.ército Nacional,

Senhora de apr�ciáveis dotes oe

::afabi,lidade e disfinçâo, a natalici

:-ante, que desfruta;.da melhor consi-

de �947, ap:r:ovado� em Assembléia Geral realizada em

30 de Março" qe 1948, representa" urna porcentagem de

24% sôbre o valor de Resgate dos títulos no décimo ano.

....,

.deraçâo em nossos meios "socíais,
-onde conta com múltiplas 'e seletas

.:amizades, nessa aJspiciosa data, te
rá naturalmente, o prazer de reco

lher as significativas homenagens
.que lhe serão prestadas,' às quais,
prnzeirosamente, juntamos as nos-

São Paulo, 31 de Março de 1943.

A DIRETORIA

I .li

l"ANAM • C&da d� Amigoa-sas.

DR EU! CO COUTO
Em São Paulo, 'onde reside, e de

-cuia Caixa 'dos Comerciários, é ca

'ilegorizadu funcionário, vê passar

.

.o seu natalício, o nosso estimado
,conterrâneo dr. Eurico Couto.

Embora distante da sua cidade

matal, o distinto aniversariante, que
-conta aqui muitos amigos, recebe

>rá, certamente inúmeros cumpri
.mentos, aos quais juntamos os nos-

.fos.

_ os srs. Walfredo Coelho Pinto,
snotorista, Herminio dos Anjos, ofi

-clal de barbeiro, do Salão Minerva;
Anastácio Katcips, comerciante; d,

'Valda Maria B. Albuquerque, espô
:5a do sr. Waldir Faria Albuquer
..que; cl. Ester Sales da Silva e o &1'.

:Faulino Born Ferro.

SRA. JAU GUEDES
A efeméride de hoje registra c

::aniversário da exma. sra. Paula

;Schwartz Guedes; virtuosa esposa

rdO nosso ilustre conterrâneo sr .•Tau

Guedes, um dos diretores da Caixa

.Econômica
-

dO Estado.
que lhePelas altas qualidades

<>rnam o coração, a distinia dama

.conta c.om extenso circulo de ami

zades em nosso meio social, do

.qual, hoje, receberá expressivas e

justas homenagens. Ao cãsal Gue

des os nossos sinceros votos de fe

lieidades,

..
: BRONqUITEt";'k;.';}Para facilitar alrespira,

Y" ção, desprender o fleuma,
aliviar a congestão, abrandar a
tosse rouca, é só friccionar com f,

VleHVAPoRUI
.........__.....

xxx

Os jovens Armando Cidade, fun

<Cionári,o do 1. A. P. T. C.; Valda

"Maria Bernardes, filha do sr. José

:Bernardes Júnio1', e d. Maria Ber

,nardes; Nair Ramos.

O menino Tasso Carioni.

BATIZADOS
Realizam-se, hoje, à tarde, na

Catedral Metropolitana, os seguinte.;
batizados:

- Ligia da Graça, filha de Artur

FAZEM ANOS AMANHÁ Luz e d. Roselincla Tei ve Luz, São

_ O sr. Pedro Gonçalves, fun- padrinhos o sr. AItamir Maia de' Al
,.cionário da Diretor-ia de Terras. meida e exma, espôsa d. Léa Luz

_ Os Jovens �'oldorí Campos Ga- de Alme.ida.

rofalis, filho- do sr, Demétt'io G3- - Ana Maria, filha de Allamir'

�ofalis; Dilma Silveira, funcioná-! Maia de Almeida c de d, Léa Luz

Tia- da Assistência MunicirJaL ele Almeida, Servirão de padrinhos
..eoámilseR . dPA;d seus avós, Artur Luz e exma, es

pôsa, d. IlQ,selinda Teive Luz.
- Os men,inos Agissé Berto da'

'Silv,eira, .filho do distinto casal

Argemiro e Áurea Silveira; Ecí Da
mianj Lima, filhà do sr, AíLamiro
Lima e sua espôsa d, Olga Damüt-
mi Lima; Helial1a Ávila.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irmandade do. Senhor
Passos e,. Héspítal de,

Jesús dQs'�
Caridede

De ordem do Irmão Provedor convido os Irmãos e Irmãs em atra
so no pagamento das. anuidades o obséquio de procurarem, para os de
vidos .fips; .

o .Irmão Tesoureiro. afim de' não perderem as vantagens a Ique tem\ direito quando em dia com seus compromissos para com a

Irmandade e Hospital. , , �,�••• �.
I

Florianópolís, 13 de abril de 1948.
.

JLuiz S. B. da Tdndade --,- Secretário.
j

SÊ O'E SOCIAl. .';

POLEtrO ALEGRE

•

I'<UA VOLUNTÁRIOS DA PÃoTRIA N.· 6S • 1.° ANDAR ,

CAIXA POSTA!.. 589 - Tl".1.EfONE 13640 - TEl.EGflAM"'S·: ,PROTECTORA'
•

•
.'

Aàeucla Geral pa,ra. 8tà Gatarloa"
Rua Felipe Schmidt, 22 Sob.

Caixa Postal, sa - Tel. ·Protectora" FLOfUANOPOLIS

Associação
.

� Pro'nsslonal dos:: Repres,en ..

ta,ates
. Comerchlis de �loria�óP3Us

Pelo presente Edital f ica convocada a Assembléia Geral Extro
ordínaeía da 'Associação Profissional dos Representantes Comerciais
de Florianópolis, para, ás 15' horas -d'o dia 15 de Maio' dêste ano, na s(>
d'e social desta Associação á nua 'I'rajano, n, 13, sóbrado, deliberar o

eeconhecímento como Sindicato da' respectiva categoria profissional.
FI,orianóp{)Iiti, 22 de 'abril de 1948,

-

.

,

Severo Simões, Presidente ....
1----·--,-..

)�
I

P(//I$/i1WtIt'StJHRElflEs
,PI{tr/db(i'Illdh t1{fett?W�S'

De acordo com os. imperativos· do
razão, da ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, hemorragias
e' suas conseq êncios.

N.O 2: Falto oe' regras, regras'
ctrczo dcs suspensos, derntnuidcs ,

e suas consequências.

UM VEíCULO PIRA
TODOS, IIS nss
na agricultura
e na indústr'ia

EIS as RDZÕES POR QUE
o uJEEP" LHE PRESTa
TilNTOS SERVICOS:

HU1ClO EM 2

OU " RODas
.

Use a tração em 2 rodas nas

estradas - e nas 4 rodas, para
rebocar cargas pesadas.

6 MARCHAS à
FRENTE 2 A RÉ

'-

Marchas baixas, na tração em

4 rodas, de 4 a 35 kph - e até

95 kph, na tração em 2 rodas.

.� TOMIDOS DE -FOR·
. CI fUI 3 POl110S

. f
.

.

Use. a força produzida pelo mo
tor do "Jeep" em 3 tomadas de

força - frente, centro e ré.

� APTO'" REBOCAR
f\\\ \ ,CaRGAS PEssoas
Chassis extra-resistente, com

• ,.

rijo eng-ate para. reboque de
cargas pesadas.

• I;,'

. RIJO SO�UiO DE

r$ AÇO, COMO O
. DOS CIMIIUIÕES
Cargas ,até 250 quilos podem
ser transportadas no soalho de

aço de um "Jeep".

o 'MnTOR "JEEP"·
MUtU1U1LMfNlE

UMOSO

I
UNIVERSAl

yocê, decerto, já ouviu falar dos

múitiplos serviços que presta o

: novo
..Jeep" Universal com stia

poderosa tração nas 4 rodas.

Temos disponível literatura deta
lhada - descritiva e ilustrativa:.....

•
do "Jeep" Umversal empregado
nas mais diferentes atividades.

Mande-nos seu endereço e sem

nenhum compromisso lhe envia
remos exemplares da referida
literatura sôbre o novo "Jeep"
Universal..

j
t

o "Jeep" conta com a força e

a economia de seu motor Wil

lys-Overland, posto à prova
durante a guerra.

DISTRIBUIDORES PIRA O RIO GRANDE DO SUL E SINTI CITARIU

FIGUERIS
RUA 7 DE

PORJO alEGRE

& HOMS, lTUI.'
SETEMEJRO, 1094

RIO GRaNDE DO SUL

Representantes da

f I

85.017

\
!

\

I' •

, ,

APARELHOS CINEMA
T06R4flVOS

Ta�OB pura demen.traçõea �pa
ralho. para cinema -de 16mm pee
tatil. 35mm porta1:ll, semi-.port«a
ti! e 35mm pesado (!ixo) vindos di�
rétamente da fábrica. Informação
Rua Gsmeral Bitencourt N. 61 -

flol'ÍQ�6poli •.

Representaçàe ..

Seguros
Companhia ligada a importante

consórcio industrial, operando êm
I Incêndio, Transportes e Acidentes Florianópolis, Joinvile e Blume-

Pessoais e prestes a iniciar suas' ati, nau
, .

vidades �o ramo Vida, procura fír-
-------- + .. - - .

ma idônea para conceder sua re- Ub!1lldn Brisl· "Biela,"presentação neste Estado. U •UU B li 1& I a
Cartas com referência e porme-

'M' d 6
.

nores � Caixa Postal n. 2.927 ----: Rio T' lssa e mf1ses .

Precisa-se para esta praça, Es-] Maria das Dores Lísbôa Brisighel
treito e localidades vizinhas, É

.

li e sJas filhas Romilda e Sônia

'T�_;n H!! :,6.f!1111t' i�dispepsáve.l ser _pessoa bem rela-I' Beatriz convidam aos seus paren-
ii'U ;a \li ."V cionadà' e ativa, tes e amigos para assistirem á

Ramo: Art�fatos de borracha em missa de seis (6) mêses que man-

PORTARIA N. 33 autos-ônibus. .geral e a:tig.os de espor�e.. . I dam rezar pela alma de seu sau-

O INSPETOR GERAL DE VEfCU- Cabe a responsábilidade ás Empre- Cartas indicando r-eferências ldo-: doso esposo e pai Ubaldo Brísighelli.
LOS E TRÂSITO PúBLICO, NO DE zas a não observânvia dessas exi- neas para a Caixa Postal n. 1.2070, no dia 28 do corrente, quarta-feira
SUAS ATRIBUIÇõES: gências, em Pôrto Alegre - Rio Grande do ás 7 horas, na Catedral Metropoli-

R E S O L V E : I. V. T. P. em Florianópolis, 23 Sul.
,:çuz4"-"-""1""-" ._ ... II tana, no altar do 'Sagrado Coração

Exigir o uso de .boné aos. cobra- de abril de 1948. \..-ASA
-

MISCELANEA diltri-I
de Jesus.

dores ou trocadores, bem como, CUMPRA-SE. buidofa dOI .Rádios R.''' Oi A Antecípadamente agrad1rcem �.

que se apresentem de paletó e rou-,.Nuno da Gama Lobo d'Eça, Inspetor Vi.ctor Válvula. e Di.co,," i todos os que comparecerem a êste
pa limpa, quando em serviço nos; Geral. ,.Rua Conselheiro Mafra

I Dto de fé' cristã.

- VAUMART

\

Negrolin
O melhor Impermeabilizante e

Antiferruginoso
Distribuidores: Carlos Hoepcke

S. A. Comércio e Indústria

Laboratorio
RADIO-SUL

Agentes exclusivos des
aparelhos Wester.-Pmnt

Atende a Domicilio
Completa aparelhagem.
TécniCOS ecmaetenres

'

RUATIRADENT,22-AES
Fone 1382

��:'M..�

POl'a os pessoas de fin,.,
paladar Café Otto &

sem po.r.

•

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DEQUANDO O
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t-

ç:.:iljem relógio de registro o tanque de gasolina se esgotava sem o motori�ta
saber; hoje êlcs marcam o nível do tanque abastecido com gasolina

ci('ntificamente distilada, conseguida por processos especiais de refinação.
.03 laboratórios da TEX,\CO trabalharam incansavelmente para conseguir este rc-.

sultado inegualável: -.combustível livre de resíduos gomosos e elementos corrosivos,
cuja refi ilação estava constantemente comprovada por pesquizas de laboratório.
Daí surgiu a nova GÁEOLINA Ti XACO, f!uti-detonante, produzindo o

máximo de rendimento por. litro, razão pela qual se tomou a
\

preferida.

dos automobilistas em todo o mundo.

�:G
'TE CO M
'TEXAC�O

OLI T CO
TOR OI·L

.
.

M-A FAK

.VENDE-SE
Uma otima propriedade

contendo 2 casas, �arage, po
mar e pasto.
Tre ter em Rancho Queima

do na Fermncie Pilar ou em

Cambirele com Raul SelJ.

MAIS DE 30 ANOS A SERVIÇO DO PRASIL

ZENITH 9.nleJmatúmat � �
O N O V O R Á O I O • F O N Ó G R A F O,!

- ,

�':
\

);

l ,'� �.'

� '\:
�
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o Novo Método ZENlm de Tocar Discos'
-

..

com BRA�O SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruídodesagradavel de raspadura ou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen

tos de vezes mais.

Troca 14 discos de de&.
polegadas, ou 10 díscoe
de doz! polegadas em

3� segundos cada um.
O J!t'aço Sonoro "C0-
brá' pode se deixar
eair ou raspar nos dia
COS, sem causar dano.

-------------------------,

L .� AIàlot F.'amIG ....,. '_'lBiiM latliWl1_Üc/""'_... -<

"\

Distribuidor Exclusivo Z. S. BA.TrISTOT!I
Rua Felipe Schmidt, :34 Ca).xCl Postal 173.

F!orianopólis. - San.a. Caturina

5

Lb18 Tenís Clube
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLÉIA GERAL

De. ordem do senhor Presidente,
ficam convocados todos os sócios

quites maiores d-e vint-e e um (21)
anos (art. 36 do Estatuto), para a

sessão de Assembléia Geral a rea

Iizar-se, domingo, vinte oi} cinco,

(25) de abril, ás dez (10) horas.
afim-de eleger os membros do Con

selho Deliberativo e seus suplen
tes, de conformidade com o que

preceitua a alínea primeira do art.

37, combinada com art. 39 e pará
gr-afo do Estatuto Social da Socie
elade.

Plorfanõpolis, 14 de RbrJI de 1918
José Antônio de S. Thiago

Secretária Geral

!

,
. ��TO ALEGRE'-=="'-'-

I �UA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N." ee • f.· "No..�
C.&LU I"Q.tlTN.•.1III3 . re.tFONE o.� . te-�E�MlAal '''''QrtciQ�4I'o

1 Agencia (hral 'Para S. Catarina
RU3 Felipe Schmidt , 22-·S�b.
C. Postal, 69 T�l. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
...,. <;11 •••• 11"'.·

• • Z77

II ALVARO MILLEIV DA
SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO DA
SIlVA

'JONTADOR
Cou.a. Ci"l. e Cam.rciaie.

i Contrato.. Dút1'OtoII. etc •

).
.

Serviçoa de Contabilidade
11m geral.

Ccúxa P�tal. 105

I Florianópolis - 'S. Catarina

ABIR • e eue
............... oe .'•••••• \> .......

PANAIR DO BR.L'j.8IL S.IA.
Novo horário

A PAItTIR DE 1/3/9-48
2". FEIRA

Panair - Norte: 9,40.
Panaír - Sul: 12,4'1.

4R• FEIRA
Panatr - Norte: 9,40.
Panaír - Sul: 12,47,

5". FEIRA
Panair - NOTte: 6,50.
Panair - SuJ: 8,30,

6". FEIRA
Panatr - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

DOMINGO
Panair - Norte: 9,40.
Panair - SuJo 12,47 .

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

·mar lê í'JlR'U1i"'II!.�'*".�

Dr. CLARNO G. "G.L�ETTB
ADVOGADO

Con8tit��!5: :. c��.dad.. INATURALIZAÇÕES \

Títulos o.olarat6ric.

Etrorit. - Praça 15 d. No•. 83.
10. CiDdar.

R••ld. - Rua Tirodent•• 41. IFONE •• 1468
'_9''1" - &&&& À&!SWiII

.. .. .. .

Parabéns I
Muitas felicidades pelo naseíme

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o me

presente para o seu "PIMPOL"
é uma caderneta do eMIr
MUTUO PREDIAL.

FRAQUEZAS' EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRã«

LENHA I
Peça pelo telefone 719

Pronta entrega

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO

Movida. a eletricidade

102 2

Telefone a esse número e a bi"

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràpi..
damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44.
................................................. : .

PASTA DENTAL
ROIU�S()N "'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um
Hoje,

•

dOQa� multidões
,

dois

Para os aficionados do foot- ! de aparecerão Gil Ivaní Helinho
ball, será motivo de, satisfação o Bitinho e NilLinhd, as n�vas aqui�
dia de hoje, que marcará a rea- sições do alví-celeste. Outras fi
lização do pr-imeiro choque entre guras destacadas como Adolt'inho
'os íradiclonais rivais Avaí e Fi- Boos, Bráulío, Fatéco Nizeta e
guairense, Saul continuarão na 'def.esa do

Nesse ansiosamente aguardado glorfoso pavilhão alví-azul,
calejo, o. Avaí fará a sua exibição O Fígueirense nesse encontro
de estréia no corrente ano, apre- aprovei tará a oc�sião para extrear
sentando a sua nova ,esquadra"on- duns de suas mais notáveis aduísí-

ainda no "esquadrão de -aço?": Morací; ,Minela, Jair' e GaslãO-;
.ções : os médios Gastão e M.inela, Teíxeira Zabot Auzusto NicolauIsaías, Moraci, Marco, Jair, Nico- .loe. ,J ,0"1." . "",. •

que defendiam, respectivamente, as
lau, Hazan, Teixeira. e Augusto. ·e Hazan... . . .

cores do Henner, de Pôrto Alegre e As equipes já foram escaladas, José Ribeiro sera o dh-igente da

devendo ser apresentadas .ussim pugna.

consti�uidas: . ".

'

s , , Reina Intensa expectativa pera
Aval: Ad9If!_l1lbo, F atéco e 1ya111, .

realização do clássico <la <Cidade,
Bltmho, Bráulio e Boos; Hehnho,

I mareado para esta tarde, no cam

Nize!a, Gil, Niltinho e Saulo po da F. C. D., prevendo-se uma;

. Figueirense: Isaías, Marco e grande assistência.

espetáculo
DO estádio da FCD o «match» Avaí x Fígueírense. - 'Várias extréías nos

.

esquadrões, destacande-se os médios Minela,' Gastão, Gil e Níltmh«,

Paula Ramos. Jogará, também no

conjunto alvi-negro 'Ü atacante Za
bot, do América, de Jo.ínvile, que
vem sendo pretendido pelo clube
de Tornaz Cabral. Anreciaremos

r" ('!II

GIL, QUE COMANDARA O ATAQUE
DO AVAí

,.".."."..-.-_••••-.-_-..-_-:.-�._...'V'..."!'.-_••-_-.....
O CL.<i8SICO DA .CIDADE

E sempre motivo de grande sen-'

sação, para o público esportivo i

lhéo a peleja entre o Figueirens�
versus Avai. O clássico da cidade
costuma atrair ao estádio ela

F. C. D., um numeroso público, a

vido por assistir o .jogo entre 'JS

dois antigos rivais do futebol bar·

riga-verde. Finalmente hoje fre:1-

te a frente no tapete verde do ('�

tádio da rua Bocaiuva, prev�ndo·
se uma peleja de grandes propor
ções, onde a disciplina, marcará

um élo de grande esp�rtividade en

tre os d{)is clubes mais antigos da

'capital. Rivais no campo da luta

mas il'luanados num só ideal, pois
acima de tudo está o' bom nome do

futebol barriga verde, que não po

de ser desvirtuado. O fator disó

plina deve ser o apanagio de toel.o

esportista conciente.
As últimas aquisições feitas p€-

10 clube de Tomaz Cabral, de:l

is homogeneidade em sua equi
ujÇlS valores como Gastão vir·

pampas e Minela, recem

) pelo esquadrão de aço for

'na linha media bastante po

'dificil de ser contida. Mas
oi clube presidido pelo incan

.

d Salum, espera dar combale

la seu real adversaria fazendo va-

1er seu p_odeirio. Os dois clubes

-concorrentes á peleja de . hoje,
.prepararam-se com afinco, espe

rando não desmerecer aos seus va

lorosos torcedores, que 11"ao em

'massa ao estádio, incentivando
,seus pupilos á prática do jogo
leal e honesto. Que a peleja de

hoje marque em definitivo o pro,

-gresso sempre crescente do esporo
Ite da pelota em Santa Catarina

'que precisa sobreviver. Que o árbi-I:iro da peleja compreenda sua re�-
l

ponsabilidade no gramado apitando
de acôrdo com a sua conciência,
deixando de lado o partidarismo
bastante degradante, e que cosiu- -

mamas assistir.
A. P.

o VALE D0 ITAJAJ
Proc1lI'0m n8 A.gêne!a

Pl'Og:f0880j
LIVRARIA 43; IJIVR.ARIA

ROSA

Direção �de PEDRO PAULO MACHADO

.

li'Es'rlVNL DO ESPEANQA 'F... C. NOTICIÁRIO ESPOR.TIVO
No gramado, interno (Ia Peniten- ! da de honra - Imprensa Oficial x

ciár-ia do Estado, será realizado Esperança - Taça dr. Aderba! Ha- - Organizada pelos destacados

hoje, o festival pebohstíco promó- mos da Silva.
..

esportistas Ortando Filomeno e

vido pelo Esperança, cujo progra- Foi instituida., a Taça SUI1pa ti a, Humberto D'Alascio, com a cola-

ma 'está assim organizado : oferecida pelo sr. Gel. Pedro Lopes boração de numerosos velejadores,
10 jogo - 8,30 horas _ Flores- Vieira, para ser entregue ao clube será realizada, no, próximo �á.ba

tal x Caramurú - 'raça dr. Henri- que vender maior numero -de tom- 'do, na baia sul,' grandiosa e inte-

que <Stodieck. bolas. •
. _ . . 1 ressante competição de vela para

20 jogo - 9,,20 horas - Floria- Amanhã pross:egUlrao as If.estw�- barcos de Lodos os tipos.
nopolís x Palmeiras - Taça "Re- dades, CO<In vaniadas provas atlé-

- Nos diasB ,e 9 de maio, sob o

nascím
"

Drogaria Catarínense. ticas constando de cor-ridas : de alto pu trocínío <la Federação Aüé-
30 jogo � 10,10 heras .:_ Cruz e obstáculos, dois 'mil, quatrocentos, tica Catarinense de Estudantes,

Sousa x Estrela do Oriente - Ta- duzentos e cem metros; do saco e serão realizadas interessantes pe
ça sr .. Roberto Müller.

. . do 'OV{). Sallos : em altura e axten- lejas �e futebol, VOIBi. e basquete
4° Jogo -;- 11 horas - América são. E as, provas do "quebra-pote em disputa do Torn�lO. Aber:to

x �cP�r - raça Anterior Tavares.
e pau de sebo", também em dispu- Acadêrmco. Oo'�C(}.rre·mo as

.. �a
o Jogo - 1,3 horas - Florestal ta de valiosos prêmios oferecidos culda.de� de Direito, d�. Ciências

;X Mangueíra - Taça dr. Leoberto pelos' homenageados, que são os ECOn?mICaS e de Farmácia Odon-

Le�l. . seguintes: Dep. NUllBS Varela, 1i'- Lo Iogia.
. . .

tiO jogo - 13,50 !'toras - Inde- der do PSD., dr. OLhou da Gama
.

- Dom.mgo. próxírno, !l'm Joín-

pe�dente. x Guaram � T'aça dr. d'Eça, de. Arno P,edro Hoeschel, vile, ? Flguell'en�e .pe],eJr!'á .c?m
Joao Batista Bo?-uassls. .� dep. José João de Sousa Cabral, o Caxias, em r.etnbmça.o a visita

7° Jogo - 14,40 horas' -. UnIao. lider da UD"-;'., dep. Saulo Ramos que esl-<; lhe fIzera l�ecent�ment.�.
� �ilzeta - Taça <lI'. Joaqmm Ma- lideI' do PTB, dr. Jüsé l'\'lf).ria Car- - HüJ,e, .pela man�a, sera �eall
oel�a. Neves. . .' . dos'o da. Veiga, dt'. A�ela_ráo Gomes, zada, no R1.o, a.C'ornda da Gavea.
8 ,Jc:go - 15,30 horas - Gremw dr. ,José do PatrocÍmo L+allottI, dr. - SangulllettI, médIO do Co-

EsportIvo Inca x Sport Club G. R. SevPTino Nicome.rles PNlrosa, T,a- riutians Porto Alegr,ense, foi ce�
- Taça. dr. Agripa ele Cast:i'o Faria., !la & Almeida .e s.r. Z.enon Vital' dido. a;o Atléti<co iParan.aense, me-

9° ,ioga - 1<6,30 horas - Parti- Bonas,sis., diante" Cr$ 30.000,00.
.'

São ass m as penas Sheaffer. In

teiramente de ouro de 14 quilates,
o que lhes dá o valor de uma verda
deira jóia ...
Platina na. ranhura, o que facilita o

fLuxo da tinta, dand.o à escrita a

suavidade de uma carícia ... P01ta de

irídio, o que permite escrever de dois

modos diférentes, com a leveza de um

toque de pluma ... Escolha para o seu

uso uma caneta SHEAFFER e poderá
escrever da maneira que você gosta,
durante toda a sua vida�

Cl\EIIT DE LUXO: CR$ 525,00
LAPISEIRA: CR$ 180,00
OllT1l0S MODELOS

DESDE CR$ 105,00

Assim é a tinta SKRIP da SHEAFFER. 100-/_
quimicamente pura, não deixa sedimentos,

seca ràpidamente e não ataca o delicado meca

nismo das canetas-tinteiro. Resiste à acção do tem

po' e da água. Acon.dicionamento em cuba-tintei
ro especial _. criação patenteada de SHEAFFER
- que faculta o aproveitamento da tinta até o fim.

Repre.entante5 ..xduslvos.

para a Brasil:

.;

.�

M. AGOSIIHI & tiA. UDA.
Filial de Porto Alegre e

Posto de Consertos

Rua dos Andradas, 894

Porto AlegreSHEAFFE1(5
4 jóiâ que escreve

..

GASTÃO� DO FIGUEIRENSE

h-_-.-.-_-_-.__-.�_....- ••-.*_-.-••-a-a-•••• _'-'

MINE,LA l<:IH>MüU CON'DR-ATO
COM O FIGUEIR.ENSE

Ás 19 ,horas de ante�onl·em, nê]..

presença do sr. Dirceu Gomes, di
reLor elO Departameno de FutebQl
Profissional do Figueirens,e. Q;

mag,nifico médio 'l\Unela, firmou
conLl'ato por 2 anos com o "esqua
drão de Aço, desisUndo assim de
continuar defendendo as cores do:
Paula Ramos.

Com mais essa notáv,el aquisiçãa·
,estão de parabens ,OS direlO'res do
al"i-negl'o, porquanLo Minela é um,

dos melhores médi'os dh'eitos que.
possue o nosso EsLado 'e sua pre
sença fortal.ecel'á bastante o con

jun.to, cuja linha média, passará '34

s,er <formada por :lVlinela, JaIr e

Gastão ·e será, sem dúvida, a mais
,

• compl,eia do Estado.
Mlinela ,extreará hoje no -a.lví

negro, juntamente com o médio.
gaucho Gastão.

1�OR;NEfO N]<UNWIPAIL DF, VOLEI
E BA'SQUETE

Na quadra do lLira Tenis" Clube�
c·o·in -u presença de grande assis
tência, conl.inuou o Torneio Muni
cipal de Vole.ilbol e iBasqueteboJ.
promovido pela F. A. C.

FOTam ·dis,piu tadas idua,g scnsu
donais partidas .de basquete, cujos
resll'lados foram os seg'uintes:

I
Ubh'atan, 25 x Figueir<ense 23 I}

Cluhe Doze 3ft x Ntlélico 2lt..
.

Os quadros vnc"edores :"
'C'biral.an - Va,dico, Edi, l\I[nr-

COS, Éric0 e Humherto (Nildo).
Clube Dúze - Gilbel'to (Hóu

dura), UbirajaTa, Adalbero, ::lera
fim e Ondinaldo.

Os qua,dr,os vencidos:
Figueirense - Isaías, Jair Ulis

séia (T])io), João e Álvaro.
Atlético - Fons,eca, Meira; D,jal

ma, Nunes e CaDeta.
PJi'il amanhã ê.stão marradf)s \'S"

segl,jnl.es jogos'd'e basqueebol: :"i�,
[';l :\ F'igueirense·(' Ubiratan x Lira.
��'�"'.""'-''''�'��&-

A Tinturaria Cruzeiro é ·8 que
melhor me ser""''' - Tiradente�

44
í _., '_'_'�;
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: 'VAE AO RIO?
.

,

.t QUARTO CI BANHEIRO
E TELEFONE.

DIÁRIA COMPLETA
CASAL erS 170,00
SOLTo C,$ 100,00

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

'

RUA CRUZ LIMA, 30 I
,PRAIA DO FLAMENGO

.......... -: :�:
�

. . . . . .. . .

Larga"mem
�eixa ..me grilar!

l e �Pl�n�II Ú�,;i�-�'i:i
Combato a tOSSIf;). c

bt'onqu-ite .e OR re:!fria
dos. João o Xarope 8
·éaficaz no tratramenb
·das, afacçóefl gl"ipais 1')'
das vias 'respit'ot6dcm.
q,."",.�.��P.� ..

Sã.o Jofi.o
solta o cato.1'l'.'O: e faz

expec'to ro e fà.cilm�nte.

...

•

••••• • • •• ••• •• •• • r-o•••"_.••

_
.

...,_----� .',... __ -e._':;__. ._��:_.

Trate _das vtas
respiratfH1ias

.11.11 Bronquites íA�rélaticall.
Cronicas ou Aguda.) o ali

.UQIS ma�ife.tas:õe" ,(Tcsael>,
Rouquidão; Catarro.. 'ltc•.. ),
ossãrn como a ( Gl�IJ'E 3, �ao
molestiOJl que atacam ::(apa
relho respiratorio e dó liam
ser' tratadas com um medi.
comento energico que com
bata o mal, evitando com

plicações gra'\,e9. O SATOSIN
contendo elementos anti••• -

tico., peitoruis, tonicos, recal
.ificantee e modificadore. do

organismo €i o remedio
indicado.

Procure hoje o seu
vidro de SA'TaSIN
nas bôas tarmacias

e drogarias.

:. . . . . . .. . .

CUTIS
CANSADA

. �,Sp��d�i!�
.

gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas. man
chas. cravos e es-

Slinhas. são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições. lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol,
Rugai corrige rapidamente as cau

.sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme ern

beleaador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço. e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros. fortalece os tecidos, dá vi
gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme
Rugai a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetmadavaumentan.,
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade

• de amar:.. e ser -amada.

CREME

,�UGdL
.

Alvim & Freitas, Ltda.-C.P.1379·S. Pavio

Illablll...

.
.

.

ln
riódi

Seu carro ou caminhão Chevrolet incorpora uma

soma de características e aperfeiçoamentos provados
em todo ° mundo e destinados a oferecer-lhe. a mais

completa satisfação, sob todos os pontos de vista.

Corresponda aos esforços constantemente

dispendidos .' 'para manter o

seu Chevrblet' na �anguar- •
'

da, submetendo-o periodica
mente à inspecção rigorosa
e de confiança de quem me- r

lhor está qualificado para.

• _j� � I

o Melhor Serviço
para que seu carro

seja o Melhor!
-

,
. fazê-la. �. o Super Serviço.

Chevrolet prestado pelfs
concessionários da General

...
'

, • Instalações, equipamento e.

instrumentos moderníssimos,
para garantir.lhe ac.urada as

sistência técnica e grande
economia. Motors! -

p:�''"i"''�' ....:�c�nicos que conhecem
nos menores detalhes o seu

Chevrolet.

\
• E uma preoeupação
tante de bem servir!

• Peças legitimas GM espe
ciais par,a o seu Chevrolet.

.••mais'

e mais

quilômetros
com segurança e satisfação I

Em t6das as cidades: S U P E,R S E R V I ç O C H E V R O L E T oferecido pelos concessionários da

GENERAL MOTORS DO BRASIL s. A.

o "Colégio Barriga- 'V)erde" O Crédito Mutuo Predial, efereeti
está. construido o 'seu majest()ol! aos seus associados o melhor pI
so prédio e necessita de sua no, no melhor sorteio, por Cr$ 6:1
valiosa colaboração� , mensais.

9;o�,�� dos O�'�l" '�U�!���d:_1
regos,

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa r-odoviário do
Paraná e Santa Catarina.

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

Relojoaria Proqressc
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIQ PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e "ligue
sômente quando receber,

------------------------------------__--�.--------,»ume�=��.�
QUER VESTIR-SE COM CONfORTe E ELEGAMC'''?

PROCURE A·

alfaiataria

No...os re16gio. cão acompanhodQ8 dOI relpectivol certificado.
de garantia.

,PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVUMOS GRAT!S
JUCEND & FILHO

Curitiba.· Praga Tirad.nte., 260 •• Paran6.

ena 'n

Rua Felippe Schmidt 48

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de transporte coletivo entre

.

FLORIANóPOLIS - Xapecó, ,- Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e
ViCe-Versa,

.

SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 51\. feiras às 6 horas dll
·manhã.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 21\. feiras às 6 horas da manhã,
INFORMAÇõES NA: AGlllNCIA GLORIA.

Praça 15 de novembro. 24 - FI{)rianóPolis _ Fone :1.43.1.

I

N. 2. Cr$ 200.00
Oualidade d. primeira.
FabricCilollo Italil1ma.

Cores diverla•.
Altura 13 omt.

N. 11, o-s 260,00
Marca SOLAGO 8 rubi••

Matel'ial d. 1.a

Caixa de niquei-cromo.
- .� .. ,

-

,',

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

•

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o S(NAC EM BRUSQUE ;Barãa de Datovv
Diplomada II primeira turlDa

I

Na prospera cidade de Brusque N. A. C. e presidente da Associação
será hoje diplomada a primeira Comercial, Gustavo Zimmer, presi
,turma de comerciários que fre- dente do Sindicato dos Empregados
quentaram os cursos ali mantidos do Comércio, Severo Simões, pre

pelo Serviço �acional,
de APrendi-I sidente do COl,lselho Consultivo d,czagem Comercial. SENAC e 'Ü secretário do mesmo

Atendendo ao convite do diretor Conselho, o professor Osmar Cu-

dos cursos do SENAC, professor nha.
'

Arno Ristovv, seguiu hoje com des- A entrega <\os diplomas será ete-

tino àquele cidade o professor Biú- tuada na séde do "Ginásio Consul •

vio Ferrari, acompanhado de p,ma Carlos Renaux ", naquela cidade,
caravana composta dos 5e111)'ore5 aos seguintes alunos:

Charles Edgar Morítz, vice-presiden- Aldo Ramos, Asta Risch, Ayres
te do Conselho Consultor do S. E. Penk, Bruno Curt Krieger, Corina

Grotti, Dilna Müeller, Evaldo Ge-

Liga das Sociedades vaerd, Gilda Nasguewitz, Henrique
Miguel Fuhs, Hilário Irnianoswsky,

da Mocidade de Ivone Lucy Korrnann, L�onor Car-

I I
tner, Lia Juliana Cartner, Maria

f orianópo is Wally Fuhs, Orni Ramos, OUo

Stengraeber, Paulo Zen, Thaecil Ta-
. Em reunião promovida,.a 16

vares e Walmor Mafra. Manoel de Almeida tia Gama Lobo-
do mês corrente, pelo Clube Cul- Coelho d'Eça, indiscutível fl'gUr'>U,

O vasto progroma organísado pa- r- �
<b-

tural "Ordem e Prngresso ", Ian- proeminente do passado hístórieo-
zes;

ra essa solenidade pelo professor � �

çou-se a idéia, calorosamente d t d "bar-ri >

__ ._ em 1777, o Capitão Cipriano Arno Iiseovv, bem demonstra o
a erra os nrriga-verdes", nas-i-

(�,u-ls,e. ia rreia, caloeosamente t id d t- D t
C.,.p(I(ISIJ de Baa-ros Lemo destro- empenho com flue S S vem aten ceu n.es a Cl a e, en ao es erro,.
_u [ v aprovada; da constituição da Li'ga

. , .•.. " -

ça, em uma ,emboscad:\ {_I" hespa- das 'Sociedades da Mocidade de
dendo os compromissos assumidos em 15 de Abril de 1822.

nhóis que ll'aviam desembarcado . r • com essa benemérita instituição e Verificou praça em 20-241845 -no .

F'lorianépolis. ',. .

."

')0 B t II
-

d I f t
.

,

em 'Vila Nova; .
r ._ '. ,J '

.
_ p' ;.r com a classe comerCiaria hrusquen- � a a lao e n. an a1'1a...

_

_ em 179.2, chegando a Estras- .�e.ahZaJd.�e �G ' 1�'e:�m�(ll.,L.{ se.
Obteve as seguintes pràmoçoes:'·

burgo a notícia de que Luiz XVI,
proxima, ia vzo, as. , oras.na

A" . 'd , f. .
_
Cadete de la classe, em 8.1:5:846; ..0\1-·

Temos a grata satisfação de re- séde ela 'Cruz Vermelha) á L'õ!U I PI az-nos cO!l�J."na� nestas co
0_ , _,. !)l"

forçado pela Assembléia Nacional, g' sta
.,. 't I" •

,"
. -

" 'I
tu nas <:! noss: satisf'acão por Verl1VI,

1
Icres aluno, em 7-9 817, 1 Tenente;

• "
1._ r o amversano na a IClO, ' na 'l'cnenle :-)1)\'c11'a, a relllnao JPl-

. . �

:,.,
'

- ?O-4-853··e·1'·· ')-19-8-G'"
havia declarado guerra a Prussía data de ma I

_

I .s I
. nesses aCOI!lCClillenfos a SfJl!li"h) em L ,apl ao, em � ." o ..

, •• _ .

n c a n la, (O nosso preza,·o ew, dos repteseníantes .das divev-
- L.' •• .,

M'· -

.

t
e a Ausd'�, sao inflamados todn, r ti t t P (I "'. S

'
.

-., "., pardal. dCi problema que tem

p1'eo-'1
iajor. J.1(lJ merecimen o, C111 •.••

"",Q coracões. ;'la noíte desse dl'U ".; ILB�"t(teISnln'Otchon crrdanco.
sr. c,,,1'o "a. associaçoes de moçns d"slot

'1 h ri G' 29-1-'R66' Tenente-Coronel por me;.;-·

...."" v yv"" � Capi balo cupai o so remo o o xovcrno para ,�-" .... ' .

�

"� .

. .' ."
1,' cour, onra o e operoso pre- . t 8 1 v(:8 r: I

e.onV1,dados do a10alide F1l'edeIlC,l f't d ",r ...
'

dI'
elevar I) nivel de cultura do pcY':'O,

J.cc.IlIt.:n o, em - -o, . ,A)rrme, por

CI o o u'lUl1lClplO e marm. As sociedad,t',s que ainda mio I 2" G
.

Diel.rich .ap-ela:r-am com insistência
.

'

afastando-o do obscurantismo qtl�
atos de bravUl'a, em �-2-8)9 C'O'l'rlaIl-

Amigo de seus munícipes, que o oficiaram à Mesa DiretOl'a l08 do antI'::!'''I'dade de 10-11-868,' BrJ'-,
�o C3JpiLão de Eng'enharia, Claude tanto degr�dava o Brasil. OU

admiram e o estimam p�las suas al- /fl"alJulhos d/e ol'ga,niZlação, q1_:e e, gadel'ro, eIn 8-8-879', 1\Xareel1a', (1.{,,�
Rougee. de iListe, jovem músicoe..

lU �

poéta, pa,ra cpmpor um hino em
tas qualidades de coração e de ca- er,esidida .pelo sr. PauLo- Geyu,eed campo, graduaLlo, pur Decreto d,.
rater, o dign-o conterraneo receberá, 1<'errek,a ._ pod,e.l'ão enviar' "cus HOSpl'1tal M·1·li-Iarhomenagem 100 Batalhão de Vo-

3-7-819.
amanhã, homenagens as mais cx- repres'entantes ,à rOU111ao de' se-

luntários, ,conhec.ido 'oomo (JS
"

Barão de Botavy por Decreto de'"

pressivas -e numerosas. Chefe pes- gunda-fei-ra, devid-a,nente muni- Nomeado pelo E'xmo. SI'. Pre-
"eufaais de la Patrie 1.". E o hino

.17 de Abril de 1861 e com grancIeza.
sedrsta de invulgar prestigio, Pedro dos de gr:edenc1ais forneci.da� s.idente da Hepublica, assumiu o por DeCl'pto ü'e 8 de AL10'sto de 1861.

é a conhecidíssima "Marselhesa";
� v

•

Bittencourt, em sucessivos pleitos pela ,entidade que representarem. car!!o de diretor do Hospl'tal 1\1(1'11'- p.
.

I
_ ,em 1822, D. P,edro de reg,res-

�" OSSlUa as segumtes C'Ollt ecora,..·

eleitorais, qolheu das-�lrnas vitórias tar de 'Florianópolis o sr. di'. Se'pl!l' ')
so ·de Minas, chega ao Rio; S· t t··

'" ções: Medalha de Mérito Milita!":. pC'':'-
espetaculares, que o situam privi- lU ese ro, ariana Fontes .Tunior, ilustre l11aJ'01' 11le·dt·,.· 1 b d ')1 95 27 I D

__ 1858, faleceu no Ri'O o- poéta
os com ates e � ,- e (e e--

gealmente dentro do' partido majo- co do nosso Exército. 6 "".

,paulista M-aDuel Antônio Aivare.s (Síntese de uma prática feita ao�
zembro de 18 8; Medalha dar .:.am--

do Azevedo, nascido 'em 12 d,e
ritáráio.

'

Hotários de Corintb, em Nicarag11a,
Gratos peJa atencio'sa comunica- panha do Uruguai de 1851' a" 1852;,

SeLe-mbI'o de 1831;
O E�TADO antecipa ao ilustre

Pelo Padre Azarias H. Pallais). ção que nos fez, desejamos-lhe, o Cavaleiro da Ordem da Rosa em 11',
nataliClante, as suas afetuosas e ' melhor êxito em suas funçõ,es. d 1U d 18/� M ri 1h d R

_ .. 1894, na Forta.leza de Anha- d' l'
A. vós Rotarianos de Corinto vos

e março e 05; e a a a en·,"

cor la lssimas felicitaç'ões.
'

Lo-mirim, foi fllzi].ado o ,Mar.echal tenho,.visto, e do que vi e vejo, V('5 dição 'de Uruguaiana em 17 de AbrW'

.!\Janoel de Almeid,a" dà Gama rendo meu testemunho; os tenho O preço do lle 1867; Medalha da Batalha d�:

J_,obo d'Eça, Barão(} de Bato.vy; visto digo em florescidos e múlti- .Tatai; Cavaleiro da Ordem do Cru-

x x x Palácio do pIos serviços, em singular e plural, calçado zeiro em 27 de Abril de 1867; Co-

A data deamanhã 1'eco:rda-nos para com os ricos e para com os Rio, 24. (A..N.) _ A Sub-comis- melidador da Ordem da Rosa em 2�'

(.]ue: Governo pobres, serviçais, servindo. são da Comissão Ceniral d,e Pi'é-
de Jl1nho de 1�67; Oficial da Ordem'

em 1500, Alvares Cabràl Em visita ao Sr. Governador do
No Livro dos Atos dos Apóstolos e ços, incumbida da :revisâJo dos pr,e-

do Cruzeiro; Cavaleiro da Ordem:'

manda cel,ebrar a ia missa, no Estado estiveram em Pàiácio os srs.
de si mesmo: "Não vim para ser ços ,de calçados, Il'euniu-s,e no Cen-

de São Bento de Aviz em 11 de .Tu'-

llhéu da Bahia; deputados OtáciJio Costa, represcú- s�rvido, sinão para servir" Poriss() tro Juvenil, apresentando p1'OpOS- n,ho de 1871; Medalha .Geral da Cam,,:·'

- em 1821, EI-IRei D. João VI tante catarinense na Câmara Fede"
Sao Paulo chamou a Nosso Senhor, ta no senLido de que a margem de panha do Paraguai, com passarlC''r'

,regre�sou a P'úrtug,al; raI; dr. Hogério Zatar, médico em S.'
o Diáco�lO, ou seja o Servi?or. lucros do c.omércio de caloados se-

de ouro numero cinco; e, Grã-Cruz'

- 1821,·.em Jl,orto Alegr,e, deu- Francisco' revmo. vi<'ário do Estrei-
No LIVro dos Atos Apostolos e ja -de,43 par cento sôbre o preço

da Ordem de Sãó Bento de'Aviz, pO:E'

se uma revolta contra 'Ü govêrnn to; dr. M�nandro T�mas Whapely,
nos Livros do.s Pa�re� Apostólíc�s de custo. Sugeriu também a I'e-

Decreto f@Ie 29 de Abril de 1886.

do Tenente General Marques de médico do Departamento Nacional
vemos a Ig�e.la Cnst� em flore�el.. gulamentaçã,o ·da exp·oda.ção de

No dia de hoje, no malfadadó-"

So-uza, sendo sutfocada e pr,eso o da Criança; e vereador Augusto dqs e multIplos SerVlç?S, em 51.11- couros e a ,reforma da conLribui-.
ano de 1894 depois de preso, por de';

mentor, P,a'dne.-Francisoo Souto Bresolla, presidtmte da Câmara Mn- guIar e em plural, servIçal, serVIn- ção de impôs,to -sôbr,e o,; ,nossos
terminação do Coronel Moreira Ce--

Maior, que foi mandado para o nicipal de Campos Novos. I do. artigos. Esta prolposição Úcou pa-
saI', foi �u.zilado na Fortal�za de

Ri'Ü; Nos três primeiros séculos, nas ra se-r discu1ida na próxima 1'e _
,AnhatomIrIm, tendo ,prufendo a

_ 1883, f,a,leceu em L'i-sbôa catacumbas, não porque se esteja nião; a Ílrinta do correnle.
,u

seguinte locução ao Pelotão ete ser-'

(Portug'al) o ,escritor J'oão Fra,n- Dia do peDI-_ queimando no fogo da perseguição viço:

����\���i:t�a, (�:,���t�'io�mem Itap;; ,teo"'l"'a'rl.o �1�:;:2:\�I�!�;0:a.lgreja de seguir Auxinar de escritório coraç��c�n�:;a��� ��r;�:e��:!�eso�"i
de 'Março de 1812. I '" Depois, qll�ndo da invasão des Companhia ligada a importante freI' muito!"

André Nilo Tadasc� O dia 26 de abril, é dedicado ':1.0 bárbaros, a Igreja continua sendo a
consócio industrial, operando em Homem a memória. de tão hravo

penitel1ciário. Festejando a data, a Servidora em muItiplos e floresd- Incêndio, Transportes e Acidentes catarinense!

exemplo dos anos anteriores, o dos serviços, em singí.Ilar e em ca-
Pessoais e prestes a iniciar suas-ati- André NíTo' Tad.ã'S�o

Conse1ho Penitenciário e á dire- minhos bretões e cantábricos, nos
vidades no ramo Vida, procura fir- ... .---------

MOTadores da rua Bocaiuva, alar- ção da Penitenciária do Estado 01'- hosques escandinavos e na 'Selva ma idônea para conceder sua n�-
O TESOURO

d
cr

• t
-

\ Da instrução está ao alca.n.o&
ma os com o crescente número de I "amzaram um programa de, com- Negra alemã, nas fa','-rl·ca·�, nas presen açao neste Estado. d todu " ,e os. Dá esse tesouro ao teQ,.
cães vadios que fazem o footing na- petições esportivas, a se realizarem granjas, nas escplas e nos hospitais Cartas com referência e porme- &migo analfabeto, levando-o a um'

quela via. ao cair da noite, e depo�s hoje e amanhã, no prédio catari- de todo o mundo. nores á Caixa Postal D. 2.927 - Rio. eul'SO de alfa.l)etiz'acão no Grupo

invadem quintais e assuntam os nenes. Em nossa secção de despo,"- E assim tambem tenho visto e .

Previsão do Tempo, até 1.4 hor{l.s Escolar São José, na Escola Indus-

transeuntes', pedem-nos os'
tos noticiamos" em minuncias ess.'l�·

. do dia 25:
triaI de Florilanópolis ou na Cate-

._.. veJo a vos .os Rotarianos e vos don dral Metropoli,tana.
tentes providências. competições. meu. test�m�nho de que,. como �V----...------------------=-----------
Fica o· registro para .quem de rli- Amanhã, com inicio ás 9 horas, Igreja Crista, tambem daIS mul!i- FRECHANDO'reito. haverá torneio :CtIético, i(rivativo pIos e florescidos setviços, a direi-

dos reclusos. ta e a esquerda, em singular e em

ARNOLDO SUAREiZ CUNEO
Ás '11,30 o Conselho Penitenciá- plural, servidores, serviçais, ser-

elinica Odontololtia rio realizará sessão de entrega de vindo.
NOTUR!'lA prêmIos, com a . presença de altas Porisso não vacilo em ver em vós

Das i8 ás 22 Qoras, oom bor. t'd d
mareada, a ca.rgo de a.balizado

au OrI a es, seguindo-se um chur- a uma Para - igreja suplementaria,
fiseiôrJ;a;1

'pro.- rasco aos homenageados e aos 'pre- laica.
Rua Arei,preste Paiva 17

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

Florlanópon,I 25 de ábrll de '948

Hoje e amanhã
11

no passaae
A data de hoje recorda-nos que:
_ em 1500, Pedro Alvares Oa

hral fundou sua esquadra em

1PÔtr.Lo Seguro, d'esembal'cando

Bartolomeu Dias, Nicolau Ooelho

le Pedro Vaz de Caminha:
- em 1<562, Braz Cubas, dirigiu

uma carta ao Rei, comunicando ter

descoberto (Juro em São Paulo;
- em iJ647, perto da Paraiba,

travou-se um combate naval, ten

Ido o Almirante Banckert aprisio
nado Francisco Barreto de. Mene-

Prefeito Pedro
Bittenconrt

..

J

Cães vadios

sidiários.

,

NUNCR EXiSTIU IGURl

Pbro. A. H. PalIais

PARA�fERIDAS,
E C Z E MAS,
., N FlAMAÇÕES,
C O C E I R A S,
,.f R I E I R AIS,
ESPINHAS, ETC.

••••
Em busca de assunto para este cantinho vou até a medidas

extremas: leio o Diário! .ontem, por �xemplo, o órgão estava

quiéto. Uns versinhos mancos a requererem pés e mais nada.
Na imprensa de fora, também houve crise de novidades. Até
a Paraiba soube comportar-se, depois que, na semana passada,
foi morto por motivos políticos o 130 (décimo terceiro) pesse
dista. Esse. número se refere �ómente aos assassinatos verifica

dos desde ql,l.e o governador udenista assumiu o cargo - e estão

nos jornais cariocas. Um placard de 13 x O, no primeiro tempo,
�embra a�ele suje{to que em Chicago; durante a última cam

panha eleitoral, assIstia a um formidável comicio, do 50 andar

da 5a Avenida, Lá em baixo o povo estava como tico-tico no

fubá. De repente o nosso herói suspende na sacada uma enorme

bomba de 50 quilos.
Com os olhos esburalhados olha o povo... Solta, então, si

nistra gargalhada e... (contimla no dia em que como hoje>
faltar assunto).

GUILHERME TAL
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