
SAUDAMOS A ASSOCIAÇlO DOS EX-COMBATE�TES� NO "'DIA DA VITÓRIA"!· NOS FASTOS DA HlSTÓRIA NACIONAL, A
DATA DE HOJE É ASSINALADA PElO TRIUNFO GLORIOSO DAS ARMAS BRASILEIRAS EM SóLO EUROPEU. O SACRI... ·

FiClO DOS HERóIS QUE TOMBARAM NA LUTA NÃO SERÁ ESQUECIDO. NOMES, "COMO· ARNOLDO CÂNDIDO RAUllNO�
CtITO ANTôNIO DE ARAúJO� PEDRO LAURINDI FILHO, CR,ISTIANO CLEMENTE DA SILVA E WENCESLAU'SPANCERS..

KY� CUJOS CORPOS SE ENCONTRAM ENTRE OS DE MUITOS. OUTROS BRASILEIROS QUE JAZEM EM PISTóIAs NUNCA

SE APAGARÃO DA MEMóRIA DOS SEUS PATRíCIOS. SAlDOS DAS FIlEIRAS DO GLORIQSO' 14° Ilo ·C., DESfA CAPITAL"
ÊLES REPRESENTAM PARA ,NóS A BRAVURA DE TANTOS OUTROS QUE MORRÊRMl PELO BRASIL!,

,

Na Ass·embléia Legislativa

. - - - - .,....�

HONRAl)f NOSSO ESTADO COM SUA PRESENÇA, DESDE ONTEM, OS PREClAROS CONTERRÂNEOS SRS. NERÊU RA.MOS�
VICE·PRESIDENTE DA REPúBLICA E .PRESIDENTE DO P. S. D. E SENADOR IVO D'AQUINO, L�J)EI{ DA:"MAIORIA NO

SENADO. FEDERAL.

Indicação do er. Saulo Ramas. - O sr. Antenor· Tavareei>
interfere em favor da população de Tigipió flagblada

peja malária. --- .outras notas.

3 lL.\.W ANTIGO m.uao O:M SANTÃ CATüIN�

,,,,"�" • ,D. GeMaM: SIllNEI NOCETI - DlretJ6r Dr. RflBENS DE ARItUIU..8.&I08
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES.
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Informações t r.,
I A 'sorte da

II eIS Palesjina
EDITAL DE CITAÇÃO COM o
PiÍlAZO iDE ao !DIAS, DF_;'
INTE&ESSAbOS AUSENTES

E DESCONHECIDOS '

'

�Bora'rio das empre
sas rodoviarlas

Curitiba

Joln'V!l.e

Seu processo de naturalização}
i h' ,.ainda não 'oi despac ado ..

Bsoreva sem demora ao Bsceitorto Jueidíoo e AdministrativQ\'>
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro Súlicitando informações. Esse Es
orítoeío se encarrega d;e aonmpanbar e requerer no Ministério dl'l'
Justiça o qU.E) neoessarío for á sua ooneessão, bem como, de registro,
de diptoma, div'Ó1'Ci.o e novo casamento, certkíão d·e nascimento e de ..

asamento de, qualquer parte <to Pafz,

Jerusalém, ,(U. P.) - Estão
em andamento tres conferências
inclusive uma que visa um 'ar
mistício na Cidade Santa. O 1'8-
sultado determinará a sorte da
Palestina, daqui a dez dias, quan
do os Ingleses abandonàrão G
mandato. ' .._._-----_ ..._--___.._....

Senhor Jesús dos.
de Caridade

Irmandade
Passes e

do

HOSpit81
VERA CRUZ

\

De ordem da Provedoria desta Irmandade e de acôrdo com o pr.e-.
ceítuado no artigo 98 do Compromisso; ffaço 'Publico, que no dia 9 do
corrente mês e ano, ás 8,30 horas, será realizada na Igreja do Menino
Deus, Missa Solene com Sermão do Evangelho pregado pelo 1'.eVIl1O_
vigário, em comemoração às festividades da "Vera Cruz".

Para assistirem á referida solenidade, ficam convidados todos os
fiéis e, especialmente, os Irmãos e Irmãs.

Consisíói-io cla Irmandade cio Senhor Jesus dos Passos e Hospital'!
de Caridade, em Florianópolis, 4 de Maio de 1918 .

LUIZ S. B. TRINDADE

Quando se forem as dar.
agudas ap6s cada refeição e deaa
pareçam os ardores causados pele
excesso de acido no eatomago, _
•im como a azia, que é um yerda·,
deiro vexame social, torna-. _

vida novamente aprazive],
Porque continuar a aoher ..

'A primeira dôse do saboroso cpt
Digestivo DeWitt. d6 alivio ime
diato. Este afamado produto rei

-tabe1ecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e PEoporciona
alivio com II primeira dóse.
,. Peoa na Fannacia o

,':t'P(J' 1ft ILI.#",
@{§liI!/ffJvi "" ,c"

Aliança da Baía Capitalização SI!
- PERDA DE TiTULO -

Extraviou-se um título da ALIANÇA DA BAíIA CAP1TALIZAÇÃO"
S/A, do valor de Cr$ 12.000,00, de rir. de ORDEM 92.474, 111'. de SOR
TEIO 09079, emitido pela Agência Emissora do RIO DE JANEIRO, em
Outubro de 1942, pertencente ao sr. INGO MULLER, residente nesta"
cidade, com os pagamentos efetuados até Março de 1948, o qual de
clara nulo e vai requerer a respectiva segunda. via.

Itajaí, abril cle 1948 .

Emprega-se com vantagem para com

bater as Irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras. f: calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO� SEDATlNA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Deve
ser usada com confiança.

'

FLUXO SEDATINA" encontra-se em

toda parte. (8.7297)

Tratado tis tados
Unidos-México

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

....

..

AVó! l'IUE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A.�
.

.'

o,'

r

Cidade do México,
.

\ (U. P.) L

Os Estados Unidos e o México ini
darão as dlscussões para a revi
são do seu tratado de comércio,
tendo os americanos dado garan
tias de que "serão levados em

conta os progressos alcançados
pel� México no seu programa de,
indllstrialização, desde -1942.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

:

..... ,
r I." .-fi "Oi' "", .

Produtos
O INSTITUTO PINHEIHOS - (Caixa Postal, 163 - Floríanópolis)�.
(Caixa Postal, 163 - Florianópolis)
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Na Assembléia···O··b: oque de vel'culos��1�i�ü/e ;��,���Sha e ����,�������� 1\., '.
r .

este Serviço em nosso Estado sob
'

esclarecida orientação V. Excia.,
,soliciLa seu interesse sentido seja
reme lido máxima urgéncia recur
sos 1)Op ulação daquele disLriLo,
inLuiLo debelar surto malár-ia que
avassala aquela região".

O sr, João José, líder udenis
la, reconhecendo o acerto e ur

gência de ser discutido e votado
o pedido pelo seu colega pesse
dista apoiou em toda linha, re

querendo ainda urgôncia para o

mesmo, libertando-o da formali-I
dade de ir á comissão de estudos.

PO'Sto a voto o requer-imento
unanimimcnle aprovado, () me31110

unanimimente aprovado, o msemo
acontecendo com o pédido de
urgência, que foi de autor-ia do
sr, João José "Cabral.

'

Novamente com a palavra, o

"Ieader" ud enista falou sobre a
ÁLVARO,SELVA GENTIL última guerra, que lão angustio-

No dia que hoje transcorre, f'es- sos e chocanles resultados trou-
",leja sua data natalícia o nosso pre- xe ú H umauidade," terminando por . placa o f. 865, rla BDSP Aérea. con- Fel izmente não houve vítimas a

zado conterrâneo Alvaro Selva, pedir di versas .homenaxens ao I duzido pelo soldado daquela C01'- lamentar .
.

-Gentil, g�rente ?a Agência F?rd [Exél·Cit.o Expedicionário Brasílei-
" por-ação, Amadeu Francisco da Ro- Foram intimados como testernu-

.sicsta capi íal e í'igura conhecida i ro e ao seu ilustre comandante Sr. .

,J[10S meios esportivos locais. IlVIareCJhal Mascarenhas de Morais. I eha, e o de placa 5-10-80,- da Ser- nhas, os 81'S. Leontino J. de Frei-

Apoiando-o falaram os deputa- raria Delambert, dirigido pelo mo- tas, soldado da referida Base, Acrí-
SENHORA .MAR,INA LAUTER'1' I dos Ribas Ramos e Braz Alves, O clichê acima estampado' ilus- torísta Napoleão Delamber], sio de, .Souza, .residente à Rua Fe-

DE A�UJO. .
I CtL�josddiscttu'so� lhes deram af cer- tra as proporções dos estragos 1'0- Em consequência do choque. Iípe Schmidt, 168, e Mário Clíma-

Transcorre hoje o aníversário eza a a .ençao com que oram
, _ " .

.

. N' ,
.

"

;;natalicio da�Exm'a:Sra. D. M'arina ouvidos tal a salva de palmas que \ saltantes do abalroamento, OCOI'l'l- nao 80 tícaram avariados os dOJ� co da Silva, residente à rua Conse-

'Lautert de Araujo'r virtuosa BS'[)O- se lh�s seguiu,
" . ,I do na última terça-feira, dia 4 do

I caminhõ.es,
como a�nda o muro da lheiro.Mafra, �1. "

" .

.sa do Senhor .Akãdes Bastos de Apos, o sr· Presidente dIZ haver
I corrente na Avenida 'I'rornpowsky residência do sr. Joao Steppast, QU'31 Na Inspetcria de I'rânsito, fOI

Araujo Chefe do Serviço de Fis- na Mesa declarações do Sr. Cardc-! ,
, . _

"

.

I ld I t t· é ,'a.-.
'

I'
!

d A M'
-

d 80 da Veiga e Braz Alves respec- nesta Capítal, dos caminhões de to! quase tota mente destruí o.. aber .o o compe en e inqu 11tH.
oca lz,\).cao, e rmas 'B uruçoes o

.

" , ,
,

.Estado e proprietárto da conceí- tívamenta do P./R. P. e P. '1'. B., em
tuada firma M. L. ARAUJO - que os mesmos em seus nomes e

,:Erl)<prêsa Intermediária. : nos dos respectivos parl!d.os" apoia-
A' dignissirna aniversariante, varn a homenagem so lICIta0 a.

.que goza, 'em nosso meio social de Estudados
. diversos assuntos na

um larco circulo de amizades pe- ordem do dia, foi marcada nova

los petegrinos dotes de bondade, sessão nara segunda-feira á hora

-de .que é possuidora, receberá, sem regimental.
.dúvidn, inumeros e sínceros ,

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

-cumprirnentos d e felioi tações, I
i�WS -quais, temos a honra e

asa-IHsJ'ação de nos associar,

.Fazem anos hojes ,I
- a exma, sra. d. Augusta Mül-l.ler Gama, viúva do saudoso des.'

.Aíres Gama;
. (

- os 'jovens Mário (r-"-ertõ!
"Costa, 'Abelardo -Coelho SÁ. .,

ze-,Joso Fiscal da Faz�nda Estadual,
fiJ,ho do sr. Leopoldo Coelho, Mau
,ro Luiz Vieira, hábil Le],egrafista, I
filho do sr. Francisco Vieira, Re-

IInato Cabral Teive, filho do nosso

,saudoso conlerrâneo Tte. Raimun
,do Cabral Teive e de sua exma. I

·esposa d. Jocelina Lentz T,eive. i -----------,------
- O sr. Silvin Lang Jaeckes, de-: CHEFE DE ESCRITóRIO

,di'cado funcionário da C. Econômi- I
. • • •

'.ca. "

FIrma lndustnal preCIsa, de pes-
x x x i sôa com prática ele c:::critório e de

MARIA P.EREIRA VTANA l:e'scrituraflão mercantil.

Tr�n.scort:o segLlnda-iei�'a a data I
Cartas ·para Chefe ele Escritório,

-,nntahcla da galante melllna .'\{anu. .
.

d 1
P. Viana, aplicada aluna" do Tnst.i- i CaIxa Postal, 139, m_enclOnan o )a·

'Luto Sagrado Coração de .Tesus,. i'i- bilitaçõ.es e pretençoes.
"lh::o do nsoso conterrâneo Sr. An-i Guarda�se sigilo.
. selma Pedro Viana e sua esposa D.

'._iiiiiiiiiiiiiii--iD-------·.catarina Per·eira Viana. I ':M'
.

d!ft

ico�O�V��i�: senhorinha Nelcy Da. Carmen Linha ..

Cruz. fiJ,lla do nosso distinto f1 8".ti
"o"Coestaduano

.

sr. Veninó
A

Pereira "res u(hO ..18
da Cruz, re8l ?en.Le em. Porto Be-! O t egunelo notícias tele-
lo, aJuf'tou nupclas o Jovem Os- : nem, s"

'

valdo Souza, filho da exma. Viú- gráficas de POrto Alegre, reg'lstro�-
va Guilherme Basilio de Souza, e p.e em São João da Pa�rulha, pro
-elem.�nto de destaque na socieda-' ximo à capital gaucha, trágico de-
-de tlJuquens.e. . I I d

' 'b 1 perdeu a
Aos felizes noivos, com os nos- sas ,re e om us, no (lua: <

'Sos agl'ad,ectmenlo-s pela gentile- vida a exma. sra. Carmen Lmhares

_'Za da participação,. o.s n9ssos me- j Colônia, viúva do saudoso CeI. Ar-
.thores votos de fell�l!,aço�s. i·

as ROmulo Colônia. A índitos'l
lho.res YDts ode fehcItaçües.

' qUl
h' d O.

dama, em compan la e pess as

VIAJANTES: de sua família, regressava de uma

\ JOAQUIM 'WOLFF excursão a Buenos-Aires. A reper-
Encontra-se I!(n Florianópolis o' eusado' fÚnebre acontet1in1ento

'Sr. J�mi(Juim Wol�f, conhecido in- i ecoou célebre e dolorosamente nes-
,dustnal e comercIant.e largamente I!

.
.'

d d Da
relacionado em nossa capital. ta CapItal, em cUJ.a SOCle a e .

S. S· tem sido mnito cumpri- Carmen era eslimadíssima pelas
m'entado pelos seus inúmeros amí- suas virtudes cristãs e pela bonda-
"$OS. de dc cpra('ão. Nas campanhas 110-

AROLDO LUZ ciais e populares, de auxílio aos

A.compal1Jhado de sua Exma. desemparados, ·era sempre figura
,esposa seguiu boje para Joinvile, em evidência. Há diversos anos pe
'o gr. ;\�oldo Lúz, que naque.la ci-II dia com devoção e notável eficiên-
·-dade ua ciesemp,enhar o alt o car-. .

-g'0 de Delegado do Impôsto de' Cla' a SOCIedade de Amparo aos Lp.-
.

Renda. prosos e Defe�a Contra a Lepra. O
•

O Estado" deseja-Ih.es !elici- seu desaparecimento enluta, pois,
',dades em sna. nova r�sldênc13. tOda a famma catarínense.

RO comovido, agradeceu as pala
vras amigas e sinceras de seu Clle-

Aroldo Luz ,e s,enhora. na im- �eeiiiIiQ!MM,. Ie e foi em seguida abraçado por
'possibilidade de se de'spediTem '.

pessoalmente das pessoas de suas
todos os colegas, retIrando-se em

Telac�e�, o fazem por nosso ÍI:- C<imi U�III, Gravabllj Pifameli, seguida para sua residência, no

t.ermr'ilO ?f.ereccndo �eu,'! presb- Mei'SII à.111' m�lhore't ,pelo. "me que foi acompanhado por todos os
mos J'� Cldade. qe JOll1vIle onge

I
. 86 �...... "'�A/MIt3 j

cal'.teiros até a porta central d
pa:::>;::\r 'o a reSIdIr. nores preçOt!

.

na�"""1"'. ti:t I. .

' a

Fpvlis, 7/5/9'18. CELANEA - RlJtlC. Mafra. ,Du'etor13.

ANIVER'êÁR:WS
DR. NORillF.RTO BAGHMANN
Deí'lue, hoje, o aniversário na

talício do sr. dr. Norberto Bach
mann, abalizado e ' humanitário
médico em' Joínvile-

O iJ ustre nataliciante, que na

quela cidade é destacado procer
pessedista, .desrutando de inve
"i.ável conceito nos círculos médí

. cos, po líticos e sociais do Estado,
_pela sua invulgar e criteriosa
atuação quer como médico, polí-
tíco ou como cidadão, nesta aus-

,piciosa data, terá por certo o en

.. sejo de receber do largo círculo
de amigos, admiradores e corre

Iigionários as mais signifioativas
homenagens, às quais nos asso

ciamos jubilosamente.

O "O Estado" apresenta à famí
lia enlutada as homenagens de, seu
profundo pezar.

DESPEDIDA

3

t êzn o prazer de comu

nicar às pessôas de suas

releçõee o ruiscitnen to
de sua filha MARITA,
ocorrido ôntem na Ma
ternidade desta cidade.

PASTA DENTAL
ROBINSON Ba!bi e' SenhoraHalo

800 rotar'ianos
Nova York, 17 (D. P.) - Gêrca

Ide 800 rotarianos norte-america
nos de todas as partes do país
partiram a bordo do navio "Uru

guai", da linha Moore MC'Corma-
ck para assisti-r á convenção an

do' "Rotary Internacional", no

Rio de Janeiro. É este o segundo'
conüngcnte de rotaríanos qlll> sé

dirige :í C'u.pi I al brasileira para o

importante conclave. Entre ·os a

viajant.es ,contam-se' numerosos

homens. de. negócios, r,epresentan-Ido todas as es'f·eras da vida econô-
cu nórle-àmedcana. -

r
1!!I!!!_IaIIIlIIIIIIZI_Rl:II_=_!r.IT__a_i 1II

Excursão cinegética
Segundo estamos seguramente

informados, o Clube ele Caça e Ti

ro "Couto de Magalhães, contí

nuando a dar cumprimento a uma

das suas finalidades, promovérá.
amanhã, mais uma excursão cine

gética a Massiambú.

_e"
ODEON - Hoje, ás -2 'horas
ACIDENTE AFORTUNADO

com:

Roy ROGERS e Dele EVANS.
, '-Il- -.

� Q filme qtte está apaixonando
cidade l

:".

MARGIE
com:

Jeanne CRAIN e Glaan LANGAN.
- A história 'de uma garota qU6

simboliza tôda a mocidade do m\}n-

Alvaro José Ribeiro do!
No Programa: ;;�;;-""MisCiLANÊÀ"""'���·�-,

TRINTA E DOIS ANOS DE LABOR O Esporte em Marcha Nac. buidora dOI Rádiol R. C. A
CON'r'fNro Victor.- Válvula. e Dieco'iIj LU... Imp. Filmes.

Na data de ontem, foi desligado Preço:
Rua Cop.elheiro Mafra

do serviço postal, o nosso ('.ontl'I' Cr$ 3,00 (único) � Gera�' - 2,00.
�--,

l'âneo' ÁLVARO 'JOSÉ RIBETj:tO, "LIVRE" _ Creanças maiores de

que serviu durante trinta e dois 5 anos poderão entrar aeompanha
anos como caeleiro de nossa Dire- àas.
toria Regional, num lnbor conlí-

. h. • •• • •••••••

nua, enfrentando int�mperies, sól ODEON - Hoje ás 5 e 7,30 horas

causticante, em I eli-stâncÍas p011CO O sucesso dos sucessos!
!
RITZ _ Hoje às 4,30 - 7,15 e 8,45

llnimadoras. Porque a vida do car- etc ... ' etc.. . etc. .. horas
teiro é sempl'€, como o seu cargo O ÉBRIO Lançamento excepci()ll\,al,
indic!a, exposta aos rig·or.es do com: HEDDY LAMMAR - George Saa-....
tempo e a hora certá, esteja ou VICENTE CELESTINO. ders e Louis Hayward - em:

'.

r.ão fazendo sól, seja ou não a 'etc... etc... ,etc... FLôR DO' MÀL
caminhada pequena.. No Pr'ograma: A famosa história de escandalos
No ato da ciência da portaria do 1) Norte Sul - Nac. Imp. Filmes. de Jenny Hugger ...

desligamento, reunidos todos os 2) A Vez do "dando - Atualida- Censura: - Até 11 anos.

carteiros da Diretoria Regional des. No Programa:
em sua sala-de-servitjo, foi o ser- Preços-: Cr$ 5,00 - 3,00 e 2.00. Brasil em Fóco - Nacional.
ventuário ÁLVARO RIBEIRO sau-! "LIVRE" - Creanças maiores de Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
dado pelo Chefe-de-Setor Eduardo fi anos poderão entrar às 5 horas.

•.••. .••. •.. ...•......•. . .....••

Vitor Cabral, que di�se de sua ad- ,ROXY - Hoje às 4 e 7,30 horas

miração pelo ótimo comportamen- IMPERIAL - Hoje ás 5,30 e 7,30 hs. 1° - Cinelandia Jornal - Na«

to do colega que ía deixar aquel:l
- Um filme de aventuras eletri- donal.

repartiçãe', sem nunca ter desme- zantes! 2° - Chester Morris, o celébre

recido de seus chefés, nem sObre.a A MARCA DOS BANDOLEIROS detetive _ em:

sua fé-de-ofício houvesse a mais
- O melhor e mais arriscado tra- A PORTA MISTERIOSA

leve mancha. "A vida de ÁI,VARO
bulho de ROY ROGERS! Uma eletrizante aventura poli�
Lutas!. .. Sôcos!... Correrias!... cial... . ",...., :'7l1IS

JOSÉ RIBEIRO, como funcionário ..
- II - 30 _ Louis Hayward e Joan &�

braI - "era um exemplo frisante

para todos os que servem a Nação,
notadamente para a nova geração,
que deve seg'uir sempre os bons

exemp'los, as bOas condutas, os que

d'ignific'am ó cal'go que ocupam,
nunca desmerecendo da confiança
de seus chefes, colegas e 8ubordi-

10

geon e June Allyson - em:

EMOÇÃO SECRETA
Pela felicidade de alguem ela quiz

renunciar ao direitor de amar ..•

cumpridor de seus dev,er,es" - dis-, Continuação do sensacional se- neUe _ em:
se o Chefe-de-Setor Eduardo Ca-

riado: O MASCARA DE FERRO
O GRA..1\fDE GUERREIRO à obra clássica' de Alexandre Du.

com: mas, agora falada em português ..•
Frankir BARRU - George BRENT 40 _ últimos episódios do seriaV

c o inteligente cão RIN-TIN-TIN. do:
4° e 5° Episódios . CHIK CARTER, DETETIVE

- III - Lutas ... torcidas.,. suspense ..•
Mais dois eletrizantes episódios Censura até 10 anos .

O SEGREDO DA ILHA Preços:
MISTERIOSA Ãs 4 horas - Cr$ 4,00 e 3,00 -

Robert BALEY, (o homem dos às 7,30 horas _ Cr$ 4.,00 único.
Punhos de Aço).

..
..

llo e 12° Epis9dios. RITZ _ Amanhã às 4,15 - 6,30 e

No Programa: 8,45 boras
Imagens do Brasil - Nac. Imp. Claudete Colbert _ Walter Pid�

nados".

O serV8ntu�rio ÁLVARO RIBEI-

Filmes.

Cr$ 3,00 (único).
"Imprópio para menores de

anos".
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. I' J!STApr'. �·��ado 8
.

de Maio ele ...48
------------------------------�------------------------

S$ OI.
PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO DIA 8 (SÁBADO), "SOIRÉE"

�

COM INíCIO ÀS 21 HORAS; DIA .16 (DOMINGO),.
"COCKTAIL" DANSANTE COM INICIO AS 9 HORAS; DIA 22 (SÁBADO), "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS; DIA 30
I (DOMINGO), "SOIRÉE MIGNON" COM INíCIO ÀS 20' HORAS.

Assegure desde já um

NATAL FARTO E' HLlZ'i

t
fi\ .CESTADE NATAL

����
Agenbe nesta Cidade:

R.-SOUZA
.

Caixa Postal, 326

semaacrificiofinanceiro, adquirin..

dO, em suaves memali�ades uma

........... ,". . . . . . . . . .. . .

I LENHA
.Peça pelo teleione: 719 .

Pronta entrtga

Qualidade superior
SERRARIA UNIÃO

Movida. a eletricidade'·

•

(orrespondendà
Comefcial

DUn.:ÇXO: "

Amélia li PigGZ�j

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIQ PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e ,..-qgue·
aómente quando receber.

.,0 •

N. g: Cr$ 200.00

IQualidade .. d.. primeira ..
Fohricogao ItaJiona.

.

Corea diV'�Q•.
Altura 13 emt ,

N, II, o-s 260,00
Marca SO!,AGO 8 rubi••

Matedal d. 1."'

CClixa - d. .niquel-cromo.
\

N0."5JJ relólliQII são a�9mpoDhQdQ. dali .rul'ectivoa ce�tificado.
I de g01'Qn..tia,

PECAM-NOS Q!\TA�OG'OS - ENVIAMOS GRATIS
.

JUCEND &: nIdiO
Curitiba·· Pro,Qa Ti1'Odentel. 260·. Paraná

fARMACIA ESPERANÇA
40 Fanu.�.tfw l'fJ:LO UUS
fIol!! • alluulhl iNri 1& IIU 1'ref_lAa

l'm!Icrul Mel.uh! • cfiraqe1ru - S....p,üu ..... Pem..

,"riu - A:ntptt •• 1P.1'1'.:tella.
-

.

�uaa�1!i fA -!iUQ MQM'lae'!t _ t.eeU!IIlrl.s. m;Wl�

. '

OURAlrrE TODO DIA'

nos VAPCJOS

I .

TINTURARIA. t
Só 8: �CRUZEIRO"

'

Tira-
_. dentes,44
Profissional

.

Competente .
'

FEBNANDü F. COUTINHü, em seu nome e no dos demais parentes

Laguna

'970 kilociclos onda. de 300 metros.

Inspetoria
.

de Veículos
. ' POiRTARIA N. 42 .

o lNiSLPETOR GERAL DE VEíCULOS E TRANSITü PúBLICO

'Guia do

I

Alugil�se casa

u'rgenfe
'0'-.," I�C''I�n'"a'

....

·C·
, .. , .... 0'0

Apa.rtamento -têrreo com de seu irmão ALFREDO A. DA SILVA, profundamente sensibilizado com

e�l.e·ste .

dois qua.rtos, eela, cozinha e I as atenções de que foi alvo, por ocasião do recebim�nto da medalha a

iumbeiro, Tratar a rua Vidall êste último conferida pelo Govêrno Americano, vêm por nosso intermédio,

,'(Elétl'O Técnica Mecanográfica) Ramos, 45. AGRADECER, publicamente ao exmo. sr. Cônsul dos Estados Uni-

DE .••••..•.•..• ,', .•..••• , . • . • . • • ••. dos, representante da grande nação amiga, demais autoridades de sua

ROBERTO LAPAGESSE FILHO O "Colégio.Barriga-'V1erde" comitiva, ao exmo. sr. Governador AderÍlal R. da Silva, demais autorí-

Rua João Pinto, n. 3'� _ Floria- e-stá eonstruído '0 seu 1D4JestC)< 'dades do nosso Estado, e a todas as pessoas que, antes, durante, 'e após

nópolis _ Santa Catarina 80 prédio e necessita de 8118 a solenidade da entrega da medalha, .lhe dispensaram atenções.

Consêrtos, Limpezas e Heconstru- valiosa OO18b&ração.. Florianópolis, 3 de maio de 1948.

.ções de Máquinas de escrever, cal- ••.•.••• ••.•••.••• • •••••••

eular, somar, Contabilidade, Hegis- Pedrei "'OS'tradoras, Balanças. automáticas, A,.

t(;huveirotS. Elétricos, Ferros de en- Aceitam-se para o serviço de
1900nar, Fogareiros, Esterilizadores. e ,-alvenaria de pedras e tiiolos,

Apar.elhos ;E�étricos em g�ra1 I" Tratnr nas Obras do
Serviços �a�ndo.s e garaatídos

,. .

5.0 Distrito Navàl '

P�eços M9dlCOS . Rua Nunes Machado, 30.
.orçamentos sem comprmnisso.

.,

('asa-se bem',
'

No uso das suas airitruições
.RESOLVE:

DetCTminar' que a partir de '1° de Julho próximo vindouro,
nenhum mot�ris,La poderá dir-igir veículos, sem que possua o cartão

. de revalidação de exame médico, de acórdo com o R. G. T.

O exame em questão terá início a 5 do corrente, nesta L V, T. P.

Inspetoria de' V-eículos e 'I'rãnslto Público, em Florianópolis, 4

de Maio de 19/t,S. '

�ÓUMPRA-SE.
(As-) NUNO DA GAMA LOBO d'EÇA, ,Inspetor-Geral.

AFIA·
Confere
IUptoma

MÉTODO:
Moderno 8 Eficiente
,\

.' "L1j:IA�ME!",' . ,"
À Rua Tiradentes n? 10, já fei I�JllIIi!IIli!il!!'-----�_&!i:o"'"confortàvelmente instalada a Reda- fJ.t: tfliHr.lolfo. tl��l!ik4 t'çâo da revista "LEIA7:MEI", cujo ADII,OGADO' CONTABILISTA ,

primeiro número deverá: circular na �======���==
.CIVEl E COM'ERCIAL

f>Jgunda .quinzena do corrente mês.
, "tONSTITUIc,:ÃO DE SOCIEDI1o.OCS,

Dado o capricho com que está CONTABIUOiOlDl: GER",L
'",endo organizada, espera-se que se

je! mais uma publicação capaz de re
fctir a nossa vida social e cultural.

Ouçam, diàriamente', das 10.às [4 hares; as au.dições da

zla '

... fi Badlo Difusora de Laguna,
Santa Catarina - Brasil

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus _.eride
reços.

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário dó

I'.Paraná e Santa Catar-ina.

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

'FlORIAi'JOPOLIS-S.C.

Linha de transporte coletivo entre
FL'ORIANóPOLIS - Xapeeõ - Joaçaba - Lajes e Bom Retíro f'

·Vioe-Vers;:t. . .

SAlDAS DE FLüRIANóPOLIS: Todas às 51\. feiras às 6 'horas da
manhã.

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 21\. feiras às 6 horas G:t manhã.
, INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLÜRIA.
Praça 15 de novembro, 24 - Florianópolis - Fone 1.431.

I
Df'.. (LARNO G.

v_ GALLETTI
.

� ADV-OGADO
Cl'im.·.·cr.,.l

Coalrtltulçõo. d. Socl.dali..
.

NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.olarot61'1oit

&orit. - Praça 15 d. Noy, 23.
l0•. andar.

R••ld. - R�a Ttrod.nt•• 47.
EO'NE .•• 1468

• • • • •• • ••• o •••••..- •••
'

•• ,. ....

FRAQUEZAS EM GERAu
VINHO CRE OSOTADO

«SIl,vEIRA«
• •••••••• •••• • •••

' a"

ROBINSON
PASTA DENTAL

............ " ....

Natural
Gal, Bittencourt 179

Florianópolis

Para seu
filhinho!.,

Todos os móveis: ber

ços -eadeil'inl\ail - pri ..

vadinhas - balanços

.c(lbi'des - bri�quedos.
,modernos.

Pl'átic�s -- Resistentes

Preços excepcionais!

/

,
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a delegação paulista de basquete e a FAC, o jogo entre o

os paulistas que estava marcado para ontem, ficou transíeríde para
na \quadl'8 do Lira. ,Amanhã os visitantes enfrentarão o combinado local,

HOEPCKE x IMPRENSAOFICIAL-PAULA- RAMOS X- BOCAIUVA

-

Conforme acêrdo
Clube Doze e

hoje, à neíte,

entre

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Comunicamos a todos os associa
dos desta agremiação, que hoje, às
14 horas', na séde do Lira Tenis Clu
be, haverá uma reunião de assem

bléia geral, afim de eleger a direto

Tia que dir-igirá os destinos do Clu
be no período 48-49. Solicitamos o

compareCimento de todos. (Ass.)
Eugênio A. Müller, presidente.

Torneio Acàdêmico
Consoante dívulgamos deverá

ter início hoje o grande Torneio

Desporiino Acadêmico promovido
pela Federação Atlética Catarinen
se dos Estudantes (F. A. C. E.),
com o concurso de equipes das Fa
culdades de Direito, Ciências Eco

nômicas e Farmacia-Odontologia.
O programa organiZado' é o se

guinte:

Homenagens
Os certames de futebol volei e

basquete são em homenagem aos Di

retores das Faculdades de Direito,
Ciências Econômieas e Farmácia

-Odon LO 1ogia.

HOJE - DIA 8

As 15,30 horas - Futebol. Facul
dade de Direito x Faculdade cie
Ciências Econômicas. Local: E,ta
dio da F. C. D.

"'\MANHÃ - Dia 9

Ás 15 horaS: - Local: Cancha do

Lth Tenis Clube:
-10 jôgo - Volei - Faculdade de

'Ciências Econômicas x Direito.

2° jõgo - Basquete - Facl1lda-

!de de Ciências Econômicas x Facul
-dade de Farmácia-Odontologia.

IISEGUNDA-FEIRA - Dia 10 '1
ÁS 19,30 horas - Cacha do LiL'a ITenis Clube.

I"10 jôgo: final de volei: Facul-
dade de Farmácia-Odontologia x

V,encedor 1° jôgo. I

2° jõgo: final de basquete: Fa
culdade de Direito x Vencedor do
:10 jôgo.

Valvulas' - Peças e

em geral para'

Importadora

O cotejo Hoepcke x Imprensa Ofi-
cial fará a preliminar da tarde es- Tendo em vista a resolução da F.

porfiva de amanhã no estádio da C. D. de transferir para o dia 22 o

F. C. D. torneio inicio do certame de pro-

Está em disputa a Olimpiada Ope- í'issíonais, os diretores do Paula

rária. O vencedor será classificado namos e do Bocaiuva acertaram a

para as finais do referido certame. �ealização de um cotejo amistoso.
Ambos reunem duas bôas equipes, amanhã, na praça de desportos da

pelo que teremos uma luta sensacio-
.

entidade.
.

nal. I Teremos um encontro sensacional

x x x na domingueira de amanhã, quando.
PARA ELEGER O NOVO I' o Bocaiuva apresentará o seu con-.

PRESIDENTE DA F. C. D. junto que disputará o certame cita-

Em virtude de ter o comandante! dino de profissionais.
Álvaro Pereira do Cabo que seguir O Paula Ramos há muito que não.

brevemente para o Rio, onde perrna- conhece o fragor de uma derrota

necerá, a F. C. D. marcou uma reu- frente a clubes locais e irá ao gra

nião para a próxima quarta-feira, mado mais uma vez para consolí

às 17 horas, afim de se proceder à dar essa sua invencibilidade.

eleição do seu novo presidente. x x x

x x x O CA,MPEÁO PAULISTA JOGARÁ

DESFILIADOS DA F. C. D. NESTA CAPITAL

Em virtude de não terem requeri-
do inscrição a qualquer dos carn- Segundo soubemos, o Palmeiras,

peonatos,
.

a F. C. D. resolveu can- campeão paulista de futebo�, realí
celar a filiação dos seguintes clu-] zará dois jogos em nossa capital, em
bes: Caravana do Ar, Associação f

)unho próximo, enfrentan�o �rova
Desportiva Colegial e Clube Atlético, velmel}te os quadros do Figueirense
Catarinense, c Paula Ramos.

.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 8:

Tempo INSTÁVEL MELHORAN-
DO NO DECORRER DO PERíODO;
'I'emperatura : ESTÁVEL;
Ventos: VARIAVEIS, FRESCOS;
Temperaturas extremas de hoje:

Máxima 22,0 Mínima 19,4;
A temperatura Máxima de on

tem ocorreu em Urussanga com

25,7 e a menor Mínima de hoje foi

registrada em Xanxerê com 8,4.

Os paulistas extrearam vencendo por 34 x 20
Consoante havia sido divulgado, assistência compareceu a praça des-) classe, abatendo o adversário por

() f9rte conjunto de basquete do B{'- ,portiva do clube da colina. 134 x 20. No 1° tempo a contagem
lenerise Basquete Clube, formado na: Os visitantes tiveram por adver- foi de 18 x 9, ainda a seu favor.
sua maioria por "cestinhas", de 1 sários os rapazes do Ubiratan que O Ubiratan não bisou as suas

São Paulo, realizou o seu jogo de I no torneio municipal conseguiram perfomances anteriores. Hélio, Éri
(extréia nesta Capital, ante-ontem à: belos triunfos por escores arraza- co e Nazareno, falharam bastante,
noite na quadra do Lira Tenis Clu- I dores. principalmente o último que esteve
ile. A exibição do Belenense foi bôa. decepcionante. Apenas Vadico e

Embora o máu tempo reinante Jogou em um a:inbinete extranho e Edi souberam convencer.

momentos antes da contenda, bôa soube tirar proveito da sua alta Os quadros foram os seguintes:
Belenense - Luizinho e Cuano J;

·0 Figueirense empatou em Blume- va�����t:alde�:��i�oR;m;di; Naza-
b' reno, Érico e' Hélio .

.na�l, em flra·merecesse vencer Substituições: Ao iniciar-se o 2°

O esquadrão do Figueirense, que

I
cia por 4 x 2 quando o árbitro par- tempo, Scarpelli subs.tituiu . Cuano

vêm realizando atuações magníficas cialmente assinalou dois penalts I. cedendo mais tarde o seu lugar a

-êste ano, enfrentou, ante-ontem, em I contra o alvi-negro, os quais foram Moacir e Luizinho saiu entrando .I" pI � DAi SALT'E II
g..-

N d I l-h
'

.

O �I\!
.

ALVARO MILLElV DABlumenau, o forte "onze" do Pal- marcados por Teixeirinha, conse- Cuna II. o qua 1'0 oca nao ou-

Es
.

d
.

PI'
.

I ve modificações RIO, 7 (A. N.) _ A Comissão In- !!
SILVEIR 4

zmeiras, vice-campeão do . tado. gum o aSSllTI o a merras rgua ar a "

• ,ADVOG�DOA contagem final acusou um em- contagem, embora inferior no gra- Marcaram os pontos: Valussí (12), ter-partidária, constituida dos srs. � MARIO CLIMACO DA
[late de 4 tentos. O Ftgueírenseven- mado. .',�J Remo (9), Luizinho (6), Cuano I Souza Costa, Odilon Braga e Mário

1 SILVA
---.-----.--. (4), Waldemar (2), ScarpeIJi (1), Caldeira Brandt, esteve no palácio , �ONTADOR

F til I 'E
'

t· d Gil." para o vencedor, e Érico (7), Edi d Ctt t I I
-

"

'"'S 'Ilva
.

�pl!'\r �VO .n. ""'emlo o a e e, on em pe a man UI, en-
., Co.ulla. Ci"et. e Comerciat..

I(;, I ..>:1 te I
.,

'UI i (5), Vadico (4), Nazareno (3) e Hé; tregando ao, Presidente da Repú- � Contratas , Di.trato•• etc.

C I I "CdAI"
lio (1). blica o seu parecer sôbre o "plano i Serviçoll de Contabilidad.

U tural �
,

m.a"'a Como juizes serviram os srs. Pon-

I
6zn geral.I. • SALTE". No ato da entrega o sr.

_ Ca.ixa Postal. 105
Em regosijo à passagem' do seu Vencedor do 2° jogo. Homenageado ciaAno Mahrtinds e IJoãOdRposa·10 t Souza Costa se referiu à sign if ica- ..

,

Florian6poU. - S. Catarina
.

. marc a o p acarus 3U IS as-. 1 1 I tendo f am'2°, aniversário de fundação, o Grê- -- Dr. Aderbal R. da SIlva.
2 O 2 o 2 4 ? 4 3 6 3

çao e a.cance (O P ano, L "
-

SII_,., I _
mio Cultural "Cid Rocha Amaral" Voleibol Feminino

8
x

3' 8 �5 '8 x7M•10
x

7' 12
x

7' hérn o SI'. Mário Brandt ressaltado

I
.

..

I C
•

d J I
x , x o, x, x, x, .

.

i d F' I 1tl' o
O TESOURO

'realizará amanhã nas quadras de único Jogo -
.

nst. oraçao e e-
14 x 17, 16 x

'

7, 18 x 7, 18 x 9,
a sua nccessu a e. ma mel .. , Da instrução está. ao alcance

basquete da Escola Industrial, um sus x A. A. Barriga Verde. Homena-
20 x 9, 21 x 9, 21 x 11, 21 x 13,

sr.. Odilon Braga pediu ao Presi- de todos. Dá. esse tesouro ao Letl
atraente festival esportivo, cujo geado - Sr. Manoel GonJçalves., 23 x 13, 2� x 13, 25 x 15, 27 x 15,

dente ela República assumisse ; amigo analfabeto, levando-o a um

I b d b I I f
v

pessoalmente a' supervisão da exe- CUI'SO de .alfabetizací\o no Grupoprograma está assim e a ora o: Basquete o n anto uvems
29 x- 15, 31 x 15, 31. x 16, 31 x 18, • Escolar Sao José, na .li:scola Indus-,

,Masculino :.)1 x 19, 32 x 19, 34 x 19, 34 x 20. cuçao do plano. tlrial de Ploríanópolía ou na Cate-7,30 horas - Hasteamento da Ban-
10 jogo _ Figueirense F. C. x G.

, .. .... . .. _'.. .•• dral M-etropolitana.
deira ao som do Hino Nacional. C. Cid Rocha Amaral. Homenageado fEFIDA9 REUMATISMO E

7,45 horas - Inicio das diversas
_ Sr. Celso Ramos.

.

DESLIGADOS DA R. C. D. OS CLU- PLACAS SrFILITICAS
partidas. 20 jogo - A, A. Barriga Verde x BES DE REMO "1!·II"'r de' NO"Delor'aVoleibol linfanto Juvenil Masculino Lira Tenis Clube. Homenageado _ Terça-fiera última reuniram-se os [I _

U g
.

diretores da F C D para apreciar Med-'ca"ao auxililllr no tratamento1° jogo - A. A. Barriga Verde x Dep. Orty de Magalhães Machado, . . ". '"
da .ifHa

G. C. Cid Rocha Amaral. Homena- 30 jogo _ Vencedor do 10 jogo x o pedido de desfi�iação dos clubes

geado - Dep. Antônio Nunes Vare- Vencedor do 20 jogo. Homenageado de re�o que, �es'eJam fundCar a .Fe-
la. -. Tenente Coronel Antônio de La- deraçao, Aquática de.Santa . ata�ll1a,

20
•

L' T
.

Cl b x Fí Riha tendo ficado resolvido extinguir o
Jogo - Ira ems li e - ra as.

gueirense F. C .. Homenageado - sr" Abrilhantará as festivídades a I?epartamento de Remo daquela en-

Tornar Chaves Cabral. Banda do Abrigo de Menores, dirigi- .

tídade.

3° jogo - Vencedor do 1° jogo x da pelo Prof. José C.' Fonseca. I x x x

LUBE
.

TAUBATÉ E8PORTE C

o maior sortimento do Sul do Brasil

Preços especiaio para Oficinas e' Revendedore51

, .

access-orlos

ádios

Americana

Pro'ca Tirad ntes 337

Aceitamos nedidos por reembolso posta! ou ,aéreo - Remessa com urgência

SUCURSAL DE CU�InBA

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

PANAIR DO BRASIL S.f.A.
Novo- horário

A PARTIR DE 1/3/948
2a. FEIRA

panair - Norte : 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

4", FEIRA
panair - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,470

5". 'F'EIR,A
Panair - Norte: 6,50.
Panalr - Sul: 8.30.,

6". FEIRA
Panair - Narte: 9,40.
Panalr - Sul: 12,4'7.

DOMINGO
Panair - Norte: 9,40.
Panair - ,SUl: 12,470

VEND.E-SE
Uma otima propriedade

contendo' 2 casas, 4arage, po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

do na 1<armada Pilar ou -em

C{Jmbirela com Raul Sell.
••••• ti _ • • • • • •• • ...

Uonll'8 a tDberculo�e
O SERVIÇO SOCIAL DO QOMÉR
mo Itl,WIARA O RiECE.NSEAMEN-
TO TOIRAXlüO DOS CO.:\1EiR

,c IÁRtIOS
A Delegada do Serviço Social

do Comércio, leva ao eonhecimen
lo de Lodos' os eomerciários desta
Capital, que iniciou .o reeensea

mento toraxico, medida essa que
preservurá a saude de cada co

merciário e evitará que ü mal se

proii)aglle enlre os· companheiros
de trabalho.
Previne-se aos senhores comer

ciár'ios, que só poderão gozar dos
beneficios proporcionados pelo
SESC, nqueles que se submeterem
ao dcyldo exame tor-nxico no De
partam"J1to de Saúde Pública dO'
Estado,

Os interessados deverão munír
se da r,especUva ordem ,para o exa

me na séde da Delegncia á rua,

João Pinlo n. 32, todos os dias
úteis das 9 ás 12 e das H ás 11
horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tadasfro Social do �.o ,Estado) Novo rest8uraute
.

do SAPS� ao• ..0..0.� .ldO'Mlt, _, � Q

�a=o.�.·_ � �
� __ ,o·Jt.OCIIiItO ..,.� ...... Rio, (A. N.) - Foi Inaugura-

do, 'ontem,
.

na avenida' 'Gomes

1......... Freire, desta capital, junto á Po-
(�. • lo .. � 'lo 'I<. C '" 4>. co ....... � ... III. fi ••• & ...... " .. _.11 e". _ .. #I ...... Q. O. -t •••• co..... lícía Central, um restaurante dq

........ SA:PS destinado aos funcionários
,.. �",.II)",,,,"' ••••••. � ("A'l"U ·

••••• e •• D, Bt.ia. •••• 0 •• · •••••.• , do Departamento Federal da Se-
.
'.

/ ' t gurança Pública. No novo restau-
� oI",� ... ·",····", .. \I".·"""'''''···· •• • ••••• '' ••_ ••••• oIl •••••••••• tl11).0 ••••••• 4)8· te, aparelhado .para servir a tres

( ) I
mil refeições diárias, terão in-

:� 6· o ••• e � m •••••• " � ••• It ••••• gi1.eSSO,_ além dos policiais, outras
pessoas. A re'f.eição será forneci-

�., 011 � •·••••••• � •••• e •••••
·

••• o." o •••• *.Qf.CII ,.:. da ao preço de cinco cruzeiros,
, havendo pequeno 'desconto para]

� - Pld (mil) 1â'�� •• "' •••••• & •••••••••• a a" •• " ••••• "' •• O ••• ;4 os f'uncionáríos da policia, medi-
ante talão, adquirido com a apre-

�••• " ,f> 6" � � � 'l!o.� � tI •• .,8; Il!" �. ft .. 't ""'''�''''tl" oIJ..IJioI!l{)"''' sentação da carteira funcional.

... � " .a to ..., � o " '" • "'. ol> • ...,. .. " ••• ..- e • '* • Q II ,t; • ., III "'•• " P 61

�A�. � Si .� .. ootitSM de�__
�atoc • OIIltrU." IIIU'M._ GIl. 1I1lllSlllMl amipe.

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Dr. Augústo de Pauta ' Médico-Operador-Parteiro

D' tô d H.
.

1 d
Doenças internas de Adultos e

ire or o. oepi ie: e
_ Crianças

C
.

I C�Cld1'1adeh d! AIt; Cirurgia - Cirurgia Geral -
onsu tas as oras e as '

I
3' 5 R

.

V' d O
)oenças de Senhoras - Partos -

as. ;:a t ls�on euro. Vias Urinárias _ Rins _ Coração

C t i
re o,

d 1- Pulmões - Estornago - Fígado
on rn� oP.�r<;n o no

f Tratamento da Tuberculose
oeps ra

_
I Pulmonar

Por motivo de doença nao '

atende chamados,. I Radiologia Clínica (Raios X)
_� i Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
mtra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório � residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tríhunal) Rua "antos Dumont, n. 8.

�onsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FL.oRIANóPOLIS

A VI o

Dr. Polydoro s. Th�go
IItldico do Hospital de Caridade de

Floriaaópolis-
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDICA - DISTUR.
BIOS DA GESTAÇãO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do cora-ção
Doenças da tíroide e demais glândula.

internas
lOtUROTERAPIA - ELEC'l'R<J.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriaruente das 15 b

. 18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
Olll8ultório; Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
ltesidência: Avenida Trompowski, 62.

Fone 760

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Vfiwias _ "í

Doenças dos i!ltesli.i;íã�; re«í, ÍlÍl!l� t
Hemor!Q1d4 Tratamento da colite

� amebiana,
FisioterapIa - 101m. Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
�e às 11,30 hrs. e á tarde,
"'(Ias 16 hrs. em diante Residência:
Vida! Ramos, n. 66 - Fone .1.667

Dr. Mário WendhaUieQ
t:Hnica médica de aduUos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 �s 6 hor'is
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

Dr. Lins Neves"
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto !L 7
- Sobrad. - Telefone 1.461 .

Residência - Rua Sete de Setembro
Edi1iício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 83'4

Dr. Paalo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: l.4QS

Consultas das 1'0 ás 12 e das 14 ia
IlS hrs. Residênciá: Rua Blumenau,

2.2. - Telefone: 1.62Q
_._

Dr. Roldão Consoni
C1RORGIA GERAL - ALTA CIo
�U�GA - MOLÉSTIAS DE S.E·

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de M�i.

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, riris, próstata, bexiga,. utero,
ovários e trompas. Varicocele. hidra·

ce]e, va"r!zes e hernas.
Consultas; Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos 'da Casa
Paraiso). Telef. l..!;98

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

-----

DR. ·A. SANTAELJ_A
(Formado peJa Fanbldade Nacio·
nal de M€dicina da Universidade

. do Brasil)
Médico por concurso da Assistên·
cia a Psicopatas do Distrito

. Federal
Ex-interno de Hoepital Psiquiã·
trico e Manicômio Judiciãrio

da Oapital Federal
Ex-interno da Santa Oasa de Mi·
sericórdia' do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3. .

Residência: Rua Alvaro de Caro
valho, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.268.
Residência - 1.305.

I Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

"TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA ,e TINGE ROUP,:;'S
Reforma chopeoa

Proflssional competente - Serviço lapido e garantido

ps,ra quem possue de Cr$ 1'0.0'0'0',00 alté Cr$ lOO'.iO'OOJ()O renda

,c,_rta de lO'·!. ao ano com r.er>ebimerito de juros mensais.
Informações nesta r.edação.

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

...

VOCE
-

tambem usará-
KOLVN05

diz

Btian.
Donfevv=--

,I
-------------�-----------...----

1

•

o custo da vidá
DO Canadá
Otawr e (U. P.) - o serviço

de estarística revela que
:

o custo
da vida no Canadá atingiu o l�on- Resultado do 120 .sorteio ",PLAN.o B" realizado dia 28 de Abril
to !l1ais alto de Lodos os tempos, de 19/18.
sendo de 151�6 J?O� cento em 'pr�- CADERNETA N. 17.,228
melro de abril último. Isso Slgm-., , l"

í'ica um aumento de icinquenta e ] PMMIO_MAIOR E�i{ MERCADORIAS xo ,:AL.oR_DE CR$ 5.000,00:
'quatro por cento relatívamente a APROXI1\1AÇoES SUPERíLORES AlPR.oXliMAÇoES IINFERIORES
agosto de mil novecentos e trinta Em mercadorias no valor ele Em mercadorias no valor de
e nove . Só desde abril do ano pas- .Cr$ &50,00 'Cada uma Cr$ 250,00 cada uma
sado, o aumento foi de vinte €
um .por :c,ento, sendo que os artigos
que maIs encareceram foram os
calçados, roupas e gêneros.

.. , " . . .. . .

-

DIVULG (AO

Aproveitem a conhecer' e a pas
sar um Domingo, alegre nas Colô
nias de Santana, Sta. Tereza, São
Pedro de AJcantara ou Anaelina
viajando em confortáveis ônibus e�
viagem de recreio.

'

TODOS .oS D.oMINGOS
Partida de Florianópolis - 18 e

horas
Chegada a Florianópolis - 18 II ,30 horas I
Informações e vendas de passa-!

gens, na Agência BraSil á rua 7 de!Setembro, nesta Capital e na Casa,
Comercial, de Al1dre Maykot no I'Estreito.

'

Reserva (lesde já a sua passagem. ,

PfOC'Ura" Cbaüiieür 7-1
Moço, bom motoristá, ofe-!

rece-se para chautfeur. I,
Cartas para José Dutra à,!' ,

Sinimtrol pagolli no. (i!tHno� !\i OiOÕI!
rua Almirante Lame�o, 17. I'

I
'Re.poDtaL '!idadef•.

�u�t'a's ���i�����e�' ��i�' ����i��'� 1
.

to de seu filh'inho I I Diretofe�1I ,

Mas, não esqueça. que o

melhotl I?r:. P8mp��I� d'Utra �reue oe Ca�·v ... ih<), Dr:. Francllco
presente para o seu "PIMPOLHO"

�
de Sã, Amlto,MaRlIorre, � D,'. ]013q'lHT.l R�l!'r��to dt. Arllujo

�u��� ;����� do CR�DITO
_ :�::,�r��:��",_ �.���".� ,'.'�_" '.i" ,_. , �_".J

,TODOS OS DOMIN60Sc
ONIBIJS PARA 48

VOLONIAS

Be'llisia ... elo- Paraná. --para o Sul dEI--Brasil
Intercâmbio Cultural

.Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

SÊOE SOC"4L.:

PO�.TO Alt:GR�
'RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

�1\f)(A POSTAl. 683 • TãL.EI''OiIIE 66�O'· TELEGRAMAs.t .PROTECTORA-

, ,

\ 1'1

Agencia Geral paja 8t8. Gatairlu8 "

, Rua Felipe Schmidt. 22 . Seb.. .

Caixa ,Postal. 69 - Tal. "Pretectera" - FLORIANOPOLIS

f QUER VESTlR·SE (OM CONFORTO E ELEGAHCIA 7f.
I .

PROCUR� A

I Alfaiataria . ello
' ,

Rua Felippe Scbmldt 48.

(.g;.')i

Crédito . Mútuo Predial
(Dar muito, com (J pouco de muítos)

Proprietários: J. ·MOREIRA & elA.
.
Rua Visconde de Ourá Preto, ·13 - Oaíxa Postal, 5 - 'I'el- 13�4

Endereço Te1. - ,CRETíOMU.DU.o - Plortanópolis - Santa Ca

tarína.

Cader.neta n.

Caderneta n.

<CaderncLa i 7.2:29
35,049
26.567

n. 17.2,27
3,5.047

n. 26..565
n. 11.357
n. 36,048

Caderneta n.

Cadel'ne,ta n.

Caderneta n·

Cad·erne.ta:
CaJderneta
Caderneta

11.359
36.050Caderneba n.

o resultado é dos· cinco primeiros prêmios da LOTERIA :F1EDE·

RAL, da úlLima extração realizada no dia 28, de Abril de 1948.
AVISO: O próximo sorteio do, mês de Maio, I'calizar-se-á no dia

2 de Junho.

Florianópoi)i-s-, 29 de AibrH de 1948.
V.J8T.o: Dante C. Neiva - Inspetor auxiliar d:6S Clubes de 80rteio�

,Propri,elários: P. P. J. MOREIRA & OlA.
CRÉJDITO MUTU.o PIREtDIAL

Domingos Fernandes d,e Aquino - Superintend'e'llw G9l'aJ.

Cifr�. do Baisoç'o d. 1944,

Cr.
Cr$

,

_80.90o.606.30
5.978:401.75.5.91

67,053.245,30
142.'176.603,80

CAPITAL E RESERVA,S
Responaebiliderie.
Recet6.'
Ativo

Ir
t

I •

98.681.816,30
...�'15.136,4.:'!1 ;al&�20

E'abricante. .. distribuidorell da. aromada. oora� I.fecçõea ·OISTINTA- • RIVET; POllllue um Ib'ara�
d. sortimento d. coeemiral ... zlecodo.; bl'iral rbonlj fli bal'atolJ,ó a!godôftl.'mol'in•• a.,lamerato.
para a1fa!Cilt••�· "lue

·

...eceh. dil'.tament. d.al

(8ntlll, Ci:t.""'l�L'(llliifthlll do intet'iol' no ••ntldc d. Ih. fourem 'Im.

Flof>!e;1'1[l.polilili =" FILIAIS ...m Blumenau .c. La'•••
1 "_.

,IIIP1!mmcililllillllilii!l1illlM®_'iIIilfllliiilil!&I!i'IIMIIlMiUl_lWtgwllll-llII-IIIIiIn_III'U.III- tlIlIII'f*IIiZIiIIII IIIiIIIIIIDI_II&_!iiliiia__Ili_1I2iIi1li1l!lllil1'!llllilIiAIiIIIII!_BII-=li1I'4ki:liMmiRlllilllF*E'IIII__m*_"&*5liB1IiIiMmnB'��� .",_••@!Z'-_iiiifW**IlIIUIIII!!IIIl!I .,:

melhcS'liI. fdhrico.>il: � Unia '"A CAPIT/U'.I· ehaoml.:i. 4 ftt�MVlJ!o ÕQ!t
'!1tdtf.ll fAntc!:1!§ da �fol:'l.1�fl)m i'U:Hll! compr'llli; MliT.R:iZ '!11M

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.TERÇA-FEIRA, REUNIDA A CÂMARA MUNICIPAL, 0, VEREADOR PESSEDISTA OSNt ORTIGA, C01\lJIECIDíSSIMO NOS:'
MEIOS ESPORTIVOS DO ESTADO, .APRESENTOU UMA INDICAÇÃO NO SENTIDO DE DOTAR'A NOSSA CAPITAL DE UM'
MODERNO "STADIUM" BEM COMO DAR MAIOR APôlO ÀS �TIVIDADES ESPORTIVAS NA ME T R ó P O L E BARRIGA.. ,

VERDE. NOSSOS �PLAUSOS AO· VAtOR OSO� "SPORTMEN"!

Na primcir'a sessão ordinária. Ilhar Gercino Silva não sabe o que'
do novo período legislativo da n05- quer. Acha que o plano deveria
sa Câmara-mirim, a bancada cio ser apresentado em projetos de·
P. S. D., após a reuníão em que o lei, pois assim estará garantida a

.

senhor Prefeito Municipal analí- sua execução. Lembre-se, porém, o '

tau e ponderou as mais prementes senhor Gercino que a indicação es-·

necessidades do Município, apre- tá feiLa e a ocasião é oportuna pa-·
sentou à Câmara um vasto plano ra que ôle mostre a sua eficiência,
de 'obras que darão à Florianópo- elaborando o respectivo pro.ieto; .

lis novo surto de progresso. Garantimos que os técnicos e 0"

Convem salientar que o plano próprio Executivo louvarão o se-·

apresentado à Câmara teve o mais nhor Gercino pela colaboração eíi- .

completo e decidido apóio do Che- ciente que demonstrará. Mas, o se-'

fe do Flxecutivo, Dr. 'I'olentino de nhor Gercino não visou mostrar

Canalha, que na reunião da ban- interêsse em elaborar o projeto.
cada pessedísta, em seu Gabinete, Suas intenções foram jogar a i

surgeriu, discutiu e planejou no- 'maioria contra o Executivo. Isto,.
vas medidas, ni"o só no sentido de porém, êle não o eonseguirá, pode"
executar ',o plano aprovado, como ficar certo. Veremos na discussão
também em providenciar a f'xe- das indicações, quais as luzes, OS;.

cução de novos melhoramentos pa- esclarecimentos e as sugestões que
ra a Capital. o líder minoritário levará para a.

, .
"

. .' ._ I A construção d� sete prédios es- concretização do plano que tanta

.

O PUl.J_llCO _catannen�e. ter.", ho
I colares e rcspectívos centros dr elogiou. Quando apreciar-mos as

je, a safisf'ação ele OUVll mais uma
,

'

d n s distritos do intrrior da indicações', uma a uma, apreciare-
audícão de piano da encantadora sau e . o,

'..
-

cont�rt'âriea Srta. Velma Richter, ilha, a abertura da Avenida RJO mos também a eficiência e a consoo

já consagrada virtuose do piano; Branco, a construção da Estação trutividade o líder da minoria ..

Velma se <fará ouvir hoje,
.

as Rodoviária o abrigo para passa- Quanto ao mais, reina completar'
2100- horas atr-avés dos mícro ío- , .

, .' . . I' B "r I
lle� da Ráciio Globo, .do .Rio de geiros, do Estádio Municipal, pro I ca ma em er lD1

Janeiro, na onda de 263 metros longamente da rua G,enel'al Dutra,
--------------

(1.180 kcs.). constituem e inauguram na capital D,aSSI'dl"O cn1etll"vo.� eximia j)ianista" o� votos de
um novo período de melhorain��-.

.

V.·
mais um hr-i lhanté êxito de seus

conterrâneos.
... tos que vão ao encontro dos an- São Paulo, 7 (AN) - Será julga- .

, . seios da população. do hoje o dissídio coletivo dos em-

Hnie no p!lssado O plano, porém, que teve o pregados da Companhia de Gás de'

UJ ii.. franco e decidido apôio da banca- São Paulo, que pedem aumento de.'

I O DTA DE HOJE RECORDA-NOS da udenista recebeu do líder ela salários e descanso semanal remu--

QUE: . . minoria um. novo sentido. Como nerado.

_ em 1758, D. José 1, assina at- não pudesse divisar fins políticos -D--I--"--�--""----d"!'-vará tornando extensiva ao Brasil. nas indicações apresenLadas, escor- Ue at"rlO (I·prova' o
a liberdade dos índios; regou o arguto líder para um terre- RIO, 7 (A. N,) - O Presidente>

_ em 1782, faleceu .o Ma:rquê� no em que a terra lhe fugia aos da República aprovou ,0 .rcíatório
.

de Pombal, senhor de monarcas, pés, De faLo, pensou o líder mino- e balanço de 1947 da Comissão:

gi'ande 'político, inimigo do clero, r itárío com seus botões: "Não es- J>;;xecutiva do Plano Tt;lcgráfico·

protetor do povo e Ministro de Es- tamos em vesperas de eleições": Nacional.

Lado; Logo pra necessário tomar um ou- --------�------

=-cm 1835, o 2° Tenente da' Ar- tro caminho. Enlendcu êle que o Postos militares,
mada, Alizar io dos Santos (Barão plano não deveria ser apresentado
de Angra) reprimiu, no Pará, um à. Câmara em forma' de indicações. !l ta cad0.8
ataque dos "cabanas" chefiados por' Porque'? Respondeu êle que, as- U

Manoel Nogueira; sim, o Prefeito não o executaria,
_ em 1836, as tropas legalistas Entretanto esqueceu-se O líder mi

tomaram dos "cabanos'' o engenho noriLário de que todo o plano foi

Pernambuco, no .Guamá, Estado do estudado e discutido perante o

Pará;
• próprio Prefeito, no seu Gabinete

_ em 1840, tr-avou-se renhido de trabalho. Mas a. verdade é que a

combate em Carnaubeíras, Mara- U. D. 'N. não pode passar sem uma

nhão, sendo ferido o capitão Igná- intrigazinha, s,em uma políticazi- landês disse que as baixas foram'

cio Portugal de Almeida; reinava nha', mesmo na's questões que mais "muito elevadas, ao lJasso que 'ou-'

então a revolução dos "balaios"; diretamente dizem respeito à co- tra fonte faloú em mais de duzen�
- em 1856, faleceu o Mareohal letividade. Aí'ipal de contas o se- tos mortos.

Francisco COl'deiro da Sífva

1'61'-1
F-

��I�')éj Alvim (ViSCond,:.,���§Jenl,:i-. FRECHANDO .�.
� éri1 186'7, ô 1)1"a\76 Coronel Há pOLlCOS difrS um meu amigo, r,epresentante aomél'cfal;,

Cados de Moraes camisão, coman- contou-me que, estando em Manáus, em alguns instantes. obti-
dando os "soldados da conslancia e vera uma ligaçã.o ielefônio3 com sua residôncia em Pôrto Ale-
do valôr" inicia a magnífica epo- gre. Por seLenta ,e poucos cruzeiros Livera a emocio.nante satis-

péia da "Retirada da T...aguna"; fação de ouvir a voz de sua esposa c cje seu fiJ.b,inlÍo, de form1.

O-em 1943, no Rio. de Janeiro, a quase não acreditár que milhare� de quilometros d,e, distân-

aumento para foi inaugurado pela Academia Bra- cia os separa,ssem. Também o sr. Vi.dal 'R8!D1oS Junior, prefeiV)
sileira de Letras o "CLu'so Camões" de' Lajes, tendo ido a Caxias, no Rio Grande do Sul, de ·lá, em

OS comerciários composto de 11 conferências; poucos .mInuos, consegUiu uma ligação para a residência de seu

RIO,7 (A. N.) _ Atendendo ao .,-;-:,ern.1945, .termina a,segunda venerando pai, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro.

apêlo dos diretores do Sindicato grande guerra mundial, com a der- Nós, daqui de Florianópolis, somente podemos noticiar

rota das fôrças do eixo, rendendo- es'sas possibiliçlades ·do moderno confôrto. E inve'já-Ias! Dizem
se, incondicional, a Alemanha de q.tl'e há uma lei obrigando as capitais possuiriem o telefóne in" ��
Hitler. 'ternacional. Será verdad�? Em iodo o caso não nos custaria

André Nilo Tadasco fazir um grande .abatimento nessa exigência, pl.eiteando apenas

otelefâne urbano. O de 'que dispomos, em verdade, � infali·

vel. O seu uso, .entã'ô·1 é -o mai,s si,mples passiveI: 1° - pro'Cu

ra-se no guia o lYÚmerO do aparelho com o qual se qu'er con-

versa; 2° - diséia�,�l'i:� êsse número; 3° - ped,e-se desculpas;
pelo engano da ligação e v'edifiea-se, no guia, que os números-:
discados estavam 'oorretos; 4° - discar-se outra ve,z e outra yt?z�

se pede descul·pas :pelo engano; 5° á terceira disca,da, o tetedií]';-..

ne enguiça por, evidentemente, não tolerar que se lhe poruha',
o dedo tantitS v,eZes; 6° larga-se, então, delicadamente, o fone'

,e va'i-se á procura da pessoa com a qual se quer falar. {lU' &ff'

escreve a éla um recado, um bilhete ou uma epistola.
É o qüe ora fazemoS, depois' àe ligarmos o nosso tefône

para o Diário da Tarde. Lá v.ai a pergunta: t'Os srs. quei'em'

ou não' querem começar es'sa campanha contra a Telefônica?

'Queremofl aderir! Que tal um projeto de enca.mpação?
Que 'su�esti;\es os srs. o..ierec@m!para liquidarmos o mal-o.

sinado 'contrato Ad'Qld'o 'KondeQ'?"

�
' __,..__�""_4..,..... ''''''''''''_ ...-,,_..--�

'Io,ta.,ó�olllt 8 de MaiO de '948

Varonil apêlo .do gover
nador do, Espiríto Santo

VITóPuIA, 7 (V. A,) - O Governador Lindenberg dirigiu um

telegrama ao Presidente da Republica,' apelando para uma solução

rápida para o caso ele limites de. Minas Gerais. Informa continuar

tensa a situação em Barra de São Francisco, onde o Govêrno do·Es

!pirito Santo mantém elev.adó· contingente policial, dizendo em sua

missiva: "Infelizmente os responsáveis pela invasão e ocupação do

nosso território, não satisfeitos da ação desprutigío ao nosso Esldc

á nossa autonomia e a própria Federal, vêm criando desavenças que

só perturbam a harrnônia que deveria existir entre irmãos e ainda tri

pudiam sobre o nosso Estado e nossa autoridade, procurando apre

sentar-nos como invasores e provocador e tal ambiente 'Com fins de
baixa politicagem;" conforme noticias veíouladas em jornaes de Belo

Horiz.onte e do -Rio e por estações de rádio. Em face de tais atitudes

peço \1 V. S. encarecidamente se digne mandar verificar "in loco", .por
pessoas de sua confiança, por me in de um i-igoroso inquérito, a quem
cabem iesponsahilídades. Ficando constatado que o Espiríto Santo in

vadíu, em qualquer tempo, o ter.ritór'io de Minas Gerais, eu renuncia

rei ao cargo para ·0 qual fui eleito, por me considerar indigno dele.

Maior prova de que esta não posso dar a V. Exa- das humilhações e elos

sofrimentos que temos tido nesta hora, como corolario de tantos ou

tros que, por longos anos, nos atingem apenas pelo fato de sermos

pequenos".

1 Assocl�ção' das Damas Rota'riaDas
.

de Florianó·Dolis
A ASSo.üL\..Ç.tlO DAS DAlMAS )R!QTAlRIAlNA8 DE FIL0KIANó

POiLI;S torna público seu agradecimento ao Sr. Dr. Aderbal Ramos
da Silva, Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho, á Diretoria do Clube
Doze de Agôsto, á Orquestra Sinfônica de. Elorianópolís, á Rádio
Guarujá, á Imprensa local, ao comércio e a lodos aqueles que as au

xiliaram nq festival promovido pró Bolsa de Estud-os nos dias 10 e 2
do corrente, fazendo-o por esta forma uma vez não ser possível di
n�tamente ,por,que inumeras foram as contribuições anônimas..

.,

Concurso Rainha da Cidade

14Ddí�ão de plano de I
llelma Ricb ter

.

4

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

Medidas rigorosas
. 1Visando evitar

SANTIAG?, 7 (l!P) - O Govêrno a grevetc.mou medIdas rlgorosas oontra
várias loja� de roupas para 110- WASHINGTON, 7 (UP) A

Casa Branca subme.terá hoje ao�inens, àCUgâdá� dê espéêulação
montante a muitos milhões de pê-

três Sindic�to$ F�rr.oviári.QS t'Íma

.sos. Esses estabelecimentos teriam
série de propostas visando evitar

comprado casimira fina a 400 pê-
a greve, marcada para terça-feira

.

t próxima.sos o me 1'0, ,\endendo a 900 pê-
sos, com infração dos prêços má
ximos oficiais. As casas foram fe
chadas por dez dia§_.. e os seus prin
cipais gerentes e altos 'empregados
demitidos e cancelados os privile
g'ios de importação de que goza
vam junto ao Conselho Nacional de
Comércio Exterior.

ARNOLDO SU� CUNEO
Clínica Odontologia

NOTUR�A
.

.

Das 18 ás 22 horas, OGm bOl"l
.. lllarc.ada, a cargo de abalizado pro

:ti:ssiooa,l
,

Rua .;\reiJ)reste Paiva 17

Voto para Snrta.
----------------------

promoverá uma reunião no seu ga
binete, afim de discutir eom os'
mesmos as bases para a majora
ção pretendi..cfa pela classe.

dos Empregados no Comércio, o

Ministro do Trab3ilho . intervirá
conciliatoriamente no caso do pe
dido dos comerciários. Nêste sentido

. , .

O Crédito Mutuo Predial. ofere
ce OOll.atIS associado. o melhor
pl.ano. no melhor .ortelo. por Cl"'t
5.00 mensail.
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�lrh:�� �!�:�J�!� ,CO.IRA CasPA, �

'COURO CABElUIJO. !

Na Cinlara Munic;pal�

,roN'réo CiVjLA�'
.I1��'f'x'nÊN,Ó", '

BATAVIA, 7 (UP) - Fontes mí-
Iitares -inrormam 'que mil indons-.
sianos, armados com lanças de'

bambú, atacaram hoje os pôstos:
militares holandeses, na zona ao

sul do Cheribon, protegidos pela.
treva, Um informante oficial ho-

,:

GUILHERME TAL
,.
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