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"MESMO DA PARTE O'E VOSSA ;eXCEL.ÊNCIA$:: SR. PRESIDENTE NERÊU RA-

MOS',EM QUEM TEMOS QUE REçO�lHEe,t;:R,�lCOMO QUALIDADE OU DEFEITO,
O MAIS ,ARRAIGADO SENTIMEN'TO�';�PARTIDARIO, ENCONTREI, MUITAS VE

ZES, ACOLHIDA PARA RESOLVER DIFICULDADES E PARA C O N T O R N A R
CRISES� PORQUE VOSSA EXCELÊNCIA É l.JM· HOM EM QUE'PODE NÃO TRAN-

SIGIR, MAS NÃO ENGANA, FII\!{2fNDO QUE TRANSIGE"
(DO DISCURSO PRON�NCIADO PELO SENADOR JOSÉ AMÉRICO, EM 12-5-1948, NO SENADO FEDERAL).

Florlan6polis- Sexta feira, 14 de Maio de 1948 H. 10.2�6

ApÔio ao sr. Nerêu Ramos
o Sr. Nerêu Ramos, presidente do P. S. D., recebeu de, Be

lém, Pará, o seguinte telegrama:
"Tenho a subida honra de comunicar a V. Excia. que no

Congresso de Prefeitos, realizado neste Estado e hoje encerra

do, foi apresentada e unânimemente aprovada uma moção de

integral apóio ao Partido Social Democrático e à pessôa de Vr

Excía. nos têrmos seguintes: - Moção de integral apóio. O Par

tido Social Democrático constitui, no Brasil, uma das colunas

mestras da democracia. Se pela pátria os nossos avós lutaram ;
Se os nossos pais nos educaram dentro dêsse sadio príncípto;
certo é, também, que o Partido Social Démocrátíco tem sídc;
neste país, uma fortaleza da defesa no programa que, traçou.
desde a sua formação até aos nossos dias;' lutar pela democra

cia, lutar pelo Brasil. E nesta ocasião em que se realiza uma,

reunião puramente democrática, os prefeitos eonstltucíonais

dos municípios do Estado, todos eleitos pelo glorioso P. S. D.

que nesta, secção tem como chefe a figura invencível do sena

dor coronel Magalhães Barata, vêm reafirmar integral apôío
ao Partido Social Democrático, na pessôa de seu tão eminente

chefe, S. Excia, o Sr. Nerêu Ramos. É a nossa moção". - (a.),
M.ajor Moura Carvalho. governador".

�-..." ........ Uu,' l)iAkif, u.' I";..u'li·l".... (;AT.t.RLNÁ

J�I/tOd.'''lo • .D. geftJltel SIDNEI .NOCETI - Diretor Dr. BUBKNl'i D� ARKUD,A IUJlOS
'.

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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A recente I�a do emmente Governador Aderbal Ramos da A Assembléia Legislativa do Es-

��lva ao Parana, onde �eve oportunidade de assentar com o
lado, em reunião de ontem, votou

li.listre C�efe do ExecutIvo paranaense importantes providên-
unanimemente uma proposta do

�>�a� relativas a problemas comuns às duas unidades Iederatívas deputado dr. Ylmar Corrêa, secuu

vízmhas

conferi�g�.vel)ante catarinense mais. um ensêj'" dada pelo deputado Artur Müller,
.',

1 �e verificar a qu :' no seio de tôdas as camadas pOPula� de congealulaç?es l�e�a pa�sagem
'."

.

res .do culto e progr srs' Vstado limítrofe a estima e stm-
ela data do amversario de '0 Es-

{I
,
tias v adas à nossa ter�.. e aos nossos homens públicos. O tado,", a respeito d,e cuja atuação

(...
" r_ do' povo barriga-1v.rde foi alí alvo \ de expressivas I na -impr-ensa catarínense a-quele

dem çoes desses inequívocos sentimentos qu
. nobre representante cio P. S. D. na

e aprOXImam! A hléi l fer ênci
.

ente os nossos dois povos numa com r
-

1 _

ssem la eceu re erenoias mui-

1·
.

,p eensao .ou to I ' '.. 'i
.

so idaríedade, em face das questões de interêsses co-I ? .1O.DlOsas para nos e que mm o

,�� ?atarin�nses e Paranae!lS�s. -<' I
Iisonjeados agradecemos,

,
.0lltIca de smcera cooperaçao mterestadual ínauzurada

p�Io .•
overnadores Aderbal Ramos da Silva e Mbisés LUPion :\a sessão do Câmara Muníeípat,

nao .se. vem. processando, como se vê, apenas nas altas esferas
hauí.en, o vereador J.airo Canado,

ad�mIstrat,�vas. ou políticas, sinão também nos meios sociais,
da bancada cio P. S. D" pediu COl1S-

(
�

d
Lasse da ala dos trabalhos um voto'

N b
'81

l
81

I 1111:UJ� ,conscIencla esperta para 'uma cada vez 'mais estreita 11 I e salvae soll�a comunhão de ideais. A êsse resultado não teria sido
c1c congratulações por motívn do

a sS.e·m ela "011 " .',.,

díríctl h
' transcurso do aniversário desla

anas, � ICI C egar-se, quando é certo que, entre Paranaenses
...

e_Catarmenses, os laços de .entendimento mútuo e de colabora- �:;�:;le\u(���f:J'��(�O���� 1:��I�8�ni�:�� Di�cursos sôbre a 'data - Um voto de congratula9õe� a '0

çao franca dependeriam apenas do impulso das. diretr-izes «A,-, I' Est ed :» p ro oo s to pe lo deputado"Ylmar Corrêa. - Nota's
,.." d'C l o �g'a de imprensa ii. co rre li-

"

,,·.ernamentais que lhes traçassem rumos comuns, com obje- gtonárío. Após a leitura do expediente no que foi apoiado por todos os

�lVO� comuns. A mesma predominância do espírito de solídaríc- �',l'alos por essa honrosa horne- da sessão de ontem o deputado Isrs. deputados presente à ses-

(jade sem fronteiras e de amizade espontânea é caractertstícs , trabalhista sr.: Sau'lo Ramos.. ,: são.
� nagern ao nosso esfôrço. -.,"elas duas gentes, cuja mentalidade, avivada por um profundo usou da palavra referindo-se à o' sr. deputado Braz Alves, dry

sen.tid.o patriótico e por uma grata vontade de afirmar as pe- Por motivo do aniversário de data que hoje todo o Povo Bra- P. T. B., em ligeiro' discurso, re-

culíartdades da alma cristã da nacionalidade, se abre às iní- "O Estado", tivemos, ontem o sileiro comemora no auge do feriu-se à fundação, nesta cí

ciativas que colimem o bem-estar de todos os Brasileiros. Foi prazer de receber em a. no�sa maior contentamento cívico dade, da Associação Comercial

em terreno assim predisposto à sementeira de uma bôa e leal redação a visita do rev. cônego É que a 13 de Maio de 18% de Florianópolis, também pe

cooperação entre os dois Estados que os governadores Aderbal Frederico· Hubold, que, em S. A. imperial Princesa D. Iza- dindo um voto congratulatórío,
Ramos da Silva e Moisés Lupion empreenderam a tarefa opor- nome do revmo. Arcebispo Me- bel, Regente do Império Brnsi- no que foi atendido.

tuna e meritória de articular as medidas de caráter adminis- tropolitano, d. Joaquim Do .. leiro, bem afer indn do mornen- Falou em seguida o sr. Wal-

trativo por um critério de ajustamento às necessidades' de am- mingues de Oliveira, nos apre- to político-social de então, (' dernar Rupp.
bas as unidades da Federação. Dos problemas que tiveram tal sentou honrosas felicitações. embora prevesse a queda do I- O sr. Y�mar Corrêa, do P. S�

tratamento é possível tomar-se conhecimento pelo notícíárto Somos gratíssimos a s. excia. trono de seu venerando Pai. S. D., respondeu ao 'seu colega.

que, na presente edição, publicamos noutro local. O que pre- revma. pela deferência de SEU M.. Imperador D. Pedro 2°, as- Waldemar Rupp.
.

tendemos, aqui, é, apenas salientar a significação dos entendi- gesto. sinou a célebre lei, hoje conhe- O sr. deputadoYlmar Corrêa.

mentes realizados entre os dois governantes e, em especial cida por "Lei Aurea". Cor.ti- novamente com a pa.lavra, lem-

circunstância, a expressão das homenagens que, no vizinho Es- A nossa distinta confreira nuando a prender a atenção dos .brou à Casa que a data de hoje

Tado, foram prestadas ao nosso preclaro Governador, dr. Ad"r- "A G!azeta" teve, em sua ediçiio seus colegas, o parlamentar ];>e- nos relembra a fundação do

Dal Ramos da Silva. de ontem, confortadoras e ex- lebista considerou a "Lei Au- nosso jornal que, com verdade'

Essas manifestações de aprêço e de prestígio ao ilustre pressivas' palavras de felici.t.a- rea'" como mais um passó lU), afirma S. Ex.a., desde a sua, fnn

homem público barriga-verde em terras do Paraná evidenciam, 'ções para nóE!, que as recebemos n�ssa e.volução político ec.oH 6-1'
dação tem sempre marc�ado na,

Bem a menor dúvida, o interêsse muito nobre com que os nos- C?� o mais vi:,o. orgulho e

e;.ra-I
m�ca. (Abramos um p�:entIses,; vanguar,da. de todas as boas cau

sas patrícios daquele próspero Estado acompanham a atuação lIda0. O prestIO'lOso matutmo Nao concordamos mtotun sas, espeCIalmente da redemo

político-administrativa do Governador dos Catarinenses, cüja deu-nos assim
b

de maneira ca- porque, ao menos em parte, o cratização da nsosa Pátria da

integridade de caráter e de conviccões partidárias mereceu dos tivante,' mais 'um testemunho que houve foi uma: enorme ql'.e- 'vida jurídico-legal. Assim, pe-'
.

CÍrculos exponenciais da cultura ; da política parananense gS de sua solid:triedade. Agradeci- da na nossa expressão econô- diu, ouvida a Casa, fosse inse-

mais insofismáveis e espontâneas provas de admiração e de dos. mica na época). rido na ata dos trabalhos de on-

respeito.
' , Terminou a sua oração [0- tem, voto congratulatório n;�-

Acontecimentos como êsse têm, na hora presente um ne- A "Hádio Guarujá", desta Ca- dindo um voto congratulatório, la data. A Casa concedeu o 'vo-

. netrante sentido de revigoração democrática, restaura:ndo, em pital, dedicou gentjlmente ao 110s- t9 por unaHimi�ade.
\ tôrno de homens públicos esclarecidos, a estima e a confiança so Jornal, ontem, umà hora de ir- d'Eça; jornalista J. Batista Pe-

)populares. Os srs. Aderbal Ramos da Silva e Moisés Lupion racliações, associando-se ao nosso reira; Agência Protetora.
* *

j são, hoje, no Paraná e em Santa Catarina, valores índices de regosijo pelo lransc11'rso do aJ.lÍ- ,-

I
Raul Schaefer: (P.· S. D.)'

, uma nova e fecunda fase. política, promissora de melhores v,ersário de "0 Eslado". - Recebemos, em nossa re- Pede urgência para que fosse'

\ d5as para as duas províncias. Da identidade de convicções par- ,Á c01?ceÍtua,da emlissora. IOGa,] dação, a agradável visita de encaminhada à Comissão de C.

tidárias € da unidade de reações em faCe dos problemas que também as expressões .do nosso' cumprimentos das seguint8's e Justiça um projeto que estái

defrontam, os dois chefes de govêrno chegariam consequeBte- agTadec,ímento p e I a cativante p-essóas amigas: farmacêutic:i eín estúdo.
'

mente à produtiva convergência nas soluções de que se bene- distinção que nós conferiu. Ildefonso Juvenal; contador Jo-

ficial'ão o Paraná e Santa Catarina. E é assim que, solidifican-
sé Simão de Sousa; jornalistas

do-se e estreitando-se mais os elos de sentimentos e esperan� Ainda por motivo do aniver- João Frainer e Adão Miranda:

f;US das populações, os c;lois estados oferecem ao país um belo sário desta folha recebemos te- João Opuwska e José Napo-

ex.emplo de dignificador entrelaçamento entre govêrnos e en- legramap de cumprimentos das leão Heitor Wedekin dos SaD-

'd f'" d seguintes amie:os: George Ma- tos;' Fernando Mendes Filho,
tre povos visando ao alcance pr'aticQ e um es orçO' ,con]ug2. o �

e fundad� na semelhança de aspirações e de interêssés. tos, presidente da Linotipo do delegado do Tribunal de C0n,

. Brasil; deputados Cid Ribas, tas; desembargador José' da

Protógenes Vieira e Joaquim Rocha Ferreira Bastos; locutor

E t
·

tia· t'
· Pinto Arruda; dr. Nicomerles! Ací Cabral Teive; Aroldo Cal

O revls 3 a Imprensa Dor e-ame'lcaoa Seyerino Alves Pedrosa; Oscar I'deira, Inspetor da Estatística

Washington, 13 (D. P.) - O nessa ocasião, o Chefe do Govêrno Cardoso; deputado José M. C. no Estado.

Presiclenle Truman conceclerá, ho- comente a sensação oausada nes-, da Veiga; Roberto Lacerda, di..; A todos nos manifesta!Xlo::::

je á tarde, uma entrevista coleti- tes úlLimos dias pela troca ele no- l retor do I�..�partamento Est?, .. agradecidos pela confortadora

va Ú impr�nsa. Espera-se que, Las entre Washington c il'loscou, ,dual de Estatística; dr. Othon distinção.

o governador da Paraíba, agradece
o dr. Oswaldo Trigueiro, honrado Governador cio Estadc

(ia Paraiba, que recentemente visitou a nossa terra, assim ex

pressou, por telegrama do Rio, os seus agradecimentos ao dr;

Armando Simone Pereira, ilustre Secretário da Justiça, Edu

cação e Saúde do nosso Estado: '

"Rio, 10 z=: Com a mais grata impressão de minha víslta

a Santa Catarina envio-lhe os meus sinceros agradecimentos:
pelas atenções que me dispensou . Cordiais saudações. (a)
Oswaldo 'I'rlguetro;"

-

4 futura Capital
Federal
Goiania, 13 (A. N.) - O Go

vernador do Estado, que cl)egou
recentemente da ,cáipital 'f'edieral,
deGlarou que o Presidente da R�

publica 'visitará Goiaz até o fim

do mês" devendo sobrevoar a zo-,·

na demarcada pela comls,sao'

CRGLS, afim de localizar a fULU-'

ra capiLal do país.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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farmacias de plantão
M:E:S DE MAIO

16 Domingo Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano;
22 Sábado Farmácia Rauliveira -

Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia RauJl,..

veira - Rua 'Trajano;
29 Sábado Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra;
30 Domingo Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra.'
O serviço noturno será feito pela

Farmácia Santo Antônio sita á Rua

Jeâo Pinto.
A presente tabela não poderá ser

alter&da sem preVIa autorização
deste DepaI1amento.
......................

Viacão Aérea
."

Horário ,

Segunda-feira
PANAIR - 9,-10 - Norte

VARIG - 10,.40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL -- 13,55

Norte
\

Terça-feira
tilRUZEIRO DO SUL - 12,00 -:-

Norte
VARIG - 12,30 - Sul

Qurem-feira
PANAIR - 9,40 .- Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,06
.Norte
VARlG - 11,40 - Norte
PANAIR - :12,47 - Sul

Q1.einÚl-feira
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul

- .

VARIG � 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

. Norte
6RUZEIRO DO SUL - 15,30

Sul
Se:rta-tei'1'a

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
Norte

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

Sfibado
VARIG - i2,30 - Sul
€lRUZEIRO Im SUL - 13,55

Norte
'

Dom.ingo f

PANAIR - 9,40 - Nort�
CRUZEIRO DO SUL - :11,09

5111
PANAIR - 12,47 - Sul.

A' INDUSTRIA DE MBDEIRAS
I Borario das empre·

sas rodoviarias

2872 -- «São

«Importonte Comp 'lnhia de São
madeira para enlbolagem ·de seu.

com fornecedores

Pe u lc , ne..:-es5itando de caixas de
produtos quer entrar em contáto
deste material.

�EGUNDA-FEIRA
Expresso São Oístõvão - Laguna

7 horas.

I·
-. 16 horas.

Auto-Viação ltaJal - ltaJa{ - 111 bo
Expresso Brusquenae - Brusque -

raso
ExpresS0 Brusquense - Nova �to

- 16.30 horas.
Auto-VJação Catarlnense - Jolnvlle

- S horas.

Auto·Vlação .C8t&l;'lnense ..... Curitiba
- 5 horas.
Rodoviária' Sul-BraaU - Porto Alegrf!

- 3 horas;
Rapído Sul.Brasllelro - JolnvU. -

ás 5 e 14 horas.
TERçA·FEmA

Auto-Vlaçllo Catarlnense - pôrto Ale.
gre - 6 horas .

Auto-Vl:açã'o Catartnense - CurItiba
- 5 horas
Auto-Víaçâo Catarlnense - JolnvUe

- 6 horas.

Auto.Vlaçoo CatarlneJll8l - Tllba<rão
- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - IAeun. - 7J,S

e 6'>2 horas. .

Expresso Brusquense -. Brusque -

i6 horas .

A··to.Vlação J;tajaf - ltaja! - 15 ho
ras .

. Rãpldo Sul BrasUelro - JoinvUe - 11
5 e 14 horas.

QUARTA·FERA ca que especificasse quais O� as-
I

O n .. ll,o!' put'l'Ite pOIO nu fi-
Auto·ViaçAo Cat8i'lnense Curitiba

suntos que deseja discutir. Ilh
é urr,u cade,·m.t.l do CFE'OI

- A�t�.�fa�ão Catarin�nse JolnvUe TO MUTUO PRt.1H ....,L
- 6 horas.

_"'_"__

�-::-::::-:::--:::--=-:-::-:-=-:--:-� _

_ A6.��V���!�. .

Cat8i'lnense Laguna GRANDIOSOS CONCURSOS NAS MATINADAS DO "CINE RITZ"
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - àa Desde o dia 2 do fluente, isto é, todos os domingos, com início às 1(/5 e 14 horas. 1 dExpresso São Cristovao - Laguna - ror-as a manhã, que Grandiosas Matinadas estão se realizando no 'CINE

7 �����S80 Brusquense _ Brusque _ lUTZ, para a escolha da "MELHOR VOZ COLEGIAL" e da "RAINHA
16 horas. DA CIDADE".
Auto-Viação ltajal - !taja! - 16 no-

S
- , ,

raso erao oferecidos mais de Cr$ 10.000,00 em prêmios aos concurren-
Expresso Brúsquense - Nova Trento tos. Entre os muitos prêmios a serem distribuidos destacam-se:- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Bra.sll - POrto Alegre Para a "'RAINHA DA CIDADE", la colocada: 1 Casaco de Nylon com

- 3 horas. J I til fQUINTA·FEIRA )O sa, geri I O erta da Casa "A MODELAR", e uma caderneta do "CRÊ-
Auto··Vlação Cât.arlnense POrto DITO MúTUO PREDIAL", com. 'lO anos pagos,' para a 2z colocada: 1Alegre - 6 horas.
Auto-Vlação C8tarlnense CUritiba Corte de Lã, no valor de Cr$ 1.000,00, gentil oferta da "ALFAIATARIA

- A�lt�%,�ÇAO C8tarlnense JolnTlle 5ILVA" (A tesoura modêlo de Florianópolis), e uma caderneta do "CRE-
- 6 horas.

.Tubarão
DITO MúTUO PREDIAL" com 5 anos pagos; e, finalmente para a 3a

_Agth!���ãO Catarlnense colocada, um corte de sêda no valôr de Cr$ 300,00, oferta da Casa "O
Auto-vtacâc C8tarlnense - Laguna PARAIZO", e uma caderneta' do "CR:E:DITO MÚTUO PREDIAL", com

- 6,30 horas. '.

Expresso São Crlstov!1o - Laguna - 1 ano pago. ,

7 ����êsa Glória _ Laguna - 6 1/2 Para a "MELHOR VOZ COLEGIAL", os prêmios serão os seguintes:
e 7 1/2 horas. 1° colocado: 1 Rádio Portátil, no ,valor de Cr$ 1.200,Qo, gentil oferta daExpresso Brusquense - Brusque -

16 horas. "A ELETRO-TÊCNICA", e uma caderneta do "CR:E:DITO MúTUO PRE-
Auto-vtação ltajaf - .ltajal - UI ne- D IAL", com 10 anos pagos; para o 20 colocado: Um cheque de Cr:"raso .w

Rápido Sul Brasileiro - JolnvUe - às 500,00 (quinhentos cruzeiros) oferecido pelo "CINE RITZ" e o jornal5 l! 14 horas.
"O ESTADO"

'

"C �

Empresa Sul Oeste J.tda - Xapecó - às
,
e uma caderneta do REDITO MúTUO PREDIAL" .. ('()I!1

- 6 horas. -,

15
anos pagos; para o 30 colocado: Um lindíssimo Relógio de Pulso, nó

SEXTA·FEtRA 1Rodoviária Sul Brasil - Põrte AI·egre va or de Cr$ 300,00, gentil oferta da Relojoaria "DIAMANTE AZUL", R
- 3 horas.

C l' Curltlb
uma caderneta do "CRÊDITO MúT,UO PREDIAL''' com 1 ano pago.Auto·Viação atar nense - . a

I- 5 horas. Todos os domingos serão distribuidos Brindes e Prêmios em dinhei-
Aut().Viaçllo C8tarlnense - JolnvUe

ro ao distinto auditório. .

- 6 horas.

Auto.VI;ção Catllrinense - Laa'Una DUAS HORAS ALEGRES PARA O'S COLEGIAIS DE FLORIANIóPOLIS
- E���e�s�asão Cristovão _ Laguna -I Colegiais que quizerem tomar 'parte nas MATINADAS; poderão ins-
7 horas. .

5 h
e!ever-se no "CRÉDITO MúTUO PREDIAL", à Rua Visconde de Ouro

Auto·Viação ltajal - ltajal - 1 0-

ras.
.. Preto nO 13, e, na "COLCHOARIA MODERNA", à Rua Fernando Ma-

EX'presso Brusquense Brusque J d
.

16 horas. C Ja o.

Rápido Sul Bra.silelro - Jolnvile Os votos para a eleição dilo "RAINHA DA CIDADE", serão distri-
às 5 e 14 horas.

SÁBADO ·lmidos nas "MATINADAS do RITZ", nas "SESSõES DAS MOÇAS", aos
Catarinense - CUritiba associados do·"CRÉDITO MúTUO PREDIAL", quando efetuarem o pa-

ESCREVEq PARA:

Química Industrial Medicinalis S.I .

...........................................� I U �;

Pr stal,

Pondu à prova 'Seu processo de naturalização
a Rússia ainda nau foi despachado? �

WASHINGTON 12 (U. P.) -; Escreva soem demora ao Escritorio Juridico e A_9minislrativlP I
Soube-se que o'govêrno d'e 'l'rn-, Caixa' Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informaç�e�. �s.se Es·

l
. ". orttorío se encarrega de acompanhar e requerer no MmIsterlO. da, F

man talvez ponha a prova muito Justiça o que necessario for á sua concessão, _bem como,. de registro,
em breve, a proposta de paz da de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
Rússia. Nesse sentido, os Estados casam·ento de qualquer parte do �aíz.
Unidos pediram à União Soviéf i-

' __

Auto·Viaç!1o
- 5 horas.
Rápido Sul Braslleko -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

JolnvUfi! - gumento de suas mensalidades e, será publicado um voto diàriamente, ::se flCOS que, eIs ficaI
nu Jornal "O ESTADO". De modo faeil elegeI.!

Fazei hoje uma inscnçao
No Credito Mutuo Predial

Auto·Viação Catarlnense Jolnvile.

-:�:���:no �:::s:_ La::r: Produtos .

Veterinarios
7 horas. I

.,.

Expresso Brusquense - Brnsque - O INSTITUTO PINHEIROS -: (Caixa Postal, 163 - Flonanopohs),
14A��::�iação Itaja! _ ltaja! _ 13 'ho-I

(Gaixa Postal, 163 - Florianópolis)
raso

Bru N"'__.
tem o prazer de comunicar aos senhores· Veterinários, Fazendeiros

Expresso squense - ova ...�.o
.

.- 9,30 horas. I e Farmacêuticos, que está iniCIando o lançamento de uma grande série
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2 dêsses produtosfi! 7 1/2 hora.&. •

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUAN,IDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

O,fiO g..

.

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

100 cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

COMERCIÁNTB: l)j. um U- VACINA CONTR1\ BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

tTO • Biblioteca do Centro __ de 100,cm3.

4ém.ioo Xl dIt FnereJro. �._ VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

trlbairáa. u. pa"a • fonna- de 100 cm3.

efo eultural doe ea� Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen":

tle amanhA r

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

(-Campanha pró-HwolD .. de), entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
,. '. 11 d. 1'.".Ntro) ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-

. . . . . . . . . . . . .. •....... .. .•.....• luta garantia de atividade maXIma.

I •

Estod t
I Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

IIVISO aos' ao es terinários de grande eficácia, como: TernerÍ'na (Buco-Vacina contra

Estudantes em férias que d'es·e- diarréia infecciosa dos bezerrosL Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Ip.m viajar conhecendo \odo o Es- Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste �uína, etc. .. .

.

Lado I?0derão obter (}S f�ndos ne-: Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doença:;
o6ssárlOs eX€OOtando faell tarefa '.. ,. -

t t d' d I D t'
lU-e b€m eretmtada lhes proparcro- dos ammalS domestIcas, serao pron amen e respon I as pe o epar a-

aará ainda algum salda em di- mento de Veterinária.
nh.eiror Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-
InfDrmações à rua Visconde de rlerá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en-

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das Q. l'd d d 'd" d li't ta ás 17. .

cOntrados na loca I a e e -reSI enCla o so Cl an e.

Paulo»

/"
ItUA VOLUNTÁRIOS DA PÁ

C"llIAI'O!:iTA.I..NI3. n:�EFIlfiE664

A gencia Geral p
Rua F�lipe Sch
C Postal, 69 T

FLORIANO

Muitas felicidades p
to de seu filhinho!
Mas, não esqueça, que o melhos

presente para o seu "PIMPOLHO'\'
é uma caderneta do CREDITO>
MUTUO PRED�L.

nascimea

Elimine as

Esp.inhasA causa
..

Combatida no 1..0 Dia
Logo à primeira. aplicação, N;Ioder�

começa a eliminar as espinhas como. sr
fosse por mágica. Use Nboderm á no�te:
e V. verá sua pele t0cnar-se lisa, macia �

limpa. Nhoderm é uma nova descoberta..
que combate 08 germes e parasitas da.

pele causadores das espinhas, frieiras,
manchas vermelhas. acne, impigens e

erupções. V. não poderá libertar-se de
auas af�cções cutâneas a menos Que
elimine os ,germes Que se escondem nos

min6sculos poros de sua pele. Por
ta.nto, peça Nixoderm ao seu farma ..

)
cêutico, hoje mesmo. A nossa ga
.:Iro .di r-

ranti.. é a

nlXOue a•• sua maior
ParI as IItec�1l$ Cutâneas proteção.

Natural
Gal. Bittencourt ] 79�

Florianópolis

Para seu
filhinho!

móveis: ber-Todos os

ços -cadeir'inho.s - pri-/

vadinhas - balanço�
cabides _:_ brinquedos)

\ ;

\ :
Práticos - Resistentes

modernos.

Preço9 excepcionais!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,(COMPLETA "A MAIS PODE.ROSA" O SEU QUINTO ANIVERSÁRIO. EMPRÊSA DE PROPAGANDA ·GUARDiÁ LTDA.••
_MARCO DE UMA INICIATIVA, VÁRIAS LUT�S � MIL VITóRIAS. ,-- PEQUENO HlSTÓRIÇO RETROSPECTIVO AGRADE ..

CIMENTO -- RESENHA DOS PROGRAMAS ESPECIAIS PARA HOJE E SEUS RESPECTIVOS PATROCINADORES.
A Sociedade RADIO GUARUJÁ mentos que, tendo ii sua mão uma programas de Estúdio, que apre-

Limitada vê' passar, no dia de hoje, oportunidade para ingressarem no sentámos nêsse período, não al- Almas em Conflito... Carnet So-
o seu 5° aniversário de fundação. rádio, a desperdiçassem de manei- cançararn um número de horas daI... e que não eram constitui-
Fundada em 1943, com o nome ra tão ostensiva. que satisfizesse plenamente. Culpa dos exclusi vamente de DISCOS·I ...

-de Emprêsa de Propaganda GUA- Assim mesmo, no t r i ê n i o não nos cabe, entretanto. Si as Somando-se esses fatores esque-
nUJÁ Limitada, concessionária de 1946-1947-1948 (até 31 de março), a cousas houvessem se harmonisado ciclos pelo critico aos programas
um serviço de alto-falantes insta- ZYJ-7 dispendeu com artistas a como pretendíamos, teríamos che- .de Estúdio que apresentamos, te
lado nos principais logradouros importância de Cr$ 54.661,60, ou gado aqui com um número de h(,- mos um saldo bastante promissor,
públicos desta Capital, ela realizou, I,seja, l/16 de sua despesa total ras de programas de Estúdio mui- favorável aos nossos ouvintes.

· �m apenas 3 anos, to�o o grande, I n�sse mesmo período. Dedu�-se ló- to superior ao que realmente apa- Os estimados leitores devem le-
áspero e tortuoso ca�n.ll1ho que le- I gícarnente dessa �emonstraçao, que receu.«

,
var todas as explanações consta .. -

varia .ao .

alvo ambicionado pelos o esf�)l'5'0 �

dos "Diretores d'A MAIS· E for aqlll... �xa,ta.meJlte iêste tes desta reportagem mais para o
'seus fundadores. POThN I'E no sentido de apresen- ponto, que o raCIOCll1lO do nosso lado de U'11a recapitulação sôbre

Sim, porque. em março de 1946, tal' bons progr-amas de Estúdio, crítico se perdeu. Então, afora I as atividades e realizações da Rá
a i� ,cnt�o .So�ICd�de �DIO ?UA= não f�)i p,eql�en.o' �)i a importância pr�gran�as d� E�túdio, é s� discos dio Guaru]á até o dl'ome�lto em
RUJA Limitada, recebia, em e_nv� de CI$ ;>4;661,60, gasta com. artís- que uma emissora pode oferecer a que rngressa no sexto ano de sua
lope lacrado l?r?cedente d? �abl- tas ,no penodo de 1° de Janeiro de seu� ouvintes? .. Nâo.! E as reali- existência, do que para o lado de
nete do s,r..Ministro d.a Viação e 1946 a 31 de março de .1948, cor- zaçoes a�. grandes �ealiz.açõ_es?.. uma defesa a críticas oriundas de
<Obras Publicas, um diplorná, .no responde a um dezesseis avos de

.

Onde f.IcararI_l: as lrradla70es dos pessôa profis- ialmente não au

.,q�al .

era _posto em destaque o In- s�Ia despe�a total nesse mesmo pe- Jogos de futebol?.. Dos jogos de torízada.
· dicativo de chamada ZYJ-7, c que nodo, esta claro que essa despesa basket-ball ? .. De convenções e co-

lhe era atribuído para que pudes- total andou pela casa dos 800.000 rnícios politicos? .. De bailes, mor-
'

Estamos exatamente onde pre-
.cse realizar legalmente os seus ser- cruzeiros. mente os de carnavaLtransmitidos tendíamos estai', após 5 anos de

viços de radiodifusão.
, Agora, perguntamos: "Como po- de' dois clubes simultâneamente? ...

Dizer dos desenganos sofridos deriam os DIretores da Rádio De formaturas L. De recepções e

nesses três anos, das dificuldades Guarujá atender ás pretensões de banquetes'?.. E de corridas rús-.
-a vencer para a concretização do

I
certos artistas, se essas pretensões ticas?.. I

Ideal, das barreíras . quase que in- estavam totalmente. fóra do orça- Onde ficou aquela grande reali
transponíveis que se apresentaram, mente dos programas em que de- zação

'

da transmissão do jogo' en
Idas críticas destrutivas oriundas veriam atuar? Como atender a es- tre Paraná e Santa Catarina, reali
de espíritos malévolos; invejosos e SáS pretensões si conheciam Os zado em Blumenau? .. Onde fi
despeitados, -seria ocupar, por um Diretores que tinham que díspen- cou a retransmissão de partida
jspaço demasiadamente longo, a der por outras contas, como Mó- idêntica realizada em CUritiba,
\tenção dos queridos, leitores. veis ,e Utensílios, Material Técnico conseguida abaixo de muito esfôr
Isses -acontecimentos devem ficar, e de Radio, Material de Escritório, ço e muito suor e sem a qual os Ipenas, recolhidos ao resguardo de Pessoal, etc., etc., cerca de 750.000 catarinenses jamais teriam acorn-

aguada e dolorosa lembrança.. cruzeiros? ,.
s- panhado o desenrolar da

parti-I' Agradece, por meio desta coluna ao comércio local, pelo apôío Irres-

�'fato autêntico, glorioso, indís- Ess_as considerações veni. à hai- da?.. E a grande realização da- trito que tem dado às suas Inícíarívas:
tivel, era que, a 23 de março de la, nao porque tenhamos Sido al- quele BIG SHpW de 1946, e que

. ,

16, precisamente às. 13 horas, um ,vo. diréto de críticas dêsses artis- está em vias I de se repetir'?.. E
.

J '; anônimos batalhadores da

�.
tas. Não. Elas vêm à baila porque aquela grande e soberba' realiza- aos seus inúmeros amigos e' colaboradores, pêlas constantes demons

isa da RADIO GUARUJÁ tinha fomos acerbamente criticados por ção que foi FEStIVAIS J-7 e que trações de simpatia e aprêço:
'latisfação e a imensa alegria de certo cidadão, - o qual não temos já está sendo novamente' elabora-
'�ciar a milhares

.

de ouvint�s f
o pr�ze: de conhecer, --:-- de' manei- do com t�?O o carinho?.. às autoridades civi J Tt • l' colaboração emprestada',"q apesar dos desenganos, das di- ra púhlica e pouco delicada, Onde ficaram os programas:.

s e UI I ar es, pe a

'f�dades, das barreiras e das cri- Dizia êle em sua crítica: "
... e Deslumbramento... Carta

musi-I
. - - -

til
...

menos
.. ,

lisonjeiras, a MAIS que :l�S tem dado
o a "RADI9' Q'!JA- _ cFl.,.-;- .Hor�. J-:itoJ'á;rht. .: cQ.�� .

-fiO"". �unCjant('.,s de outras localidades do país, pela distinção com, que
.. P(rTLAR e' Ja MAIS PODEROSA JUF-'" _?_.:'" ..:r:""H'�... n •.."cús. .. tar.los., d?- R3\dlO Guaruja:.. (.i! an- tem SIdo tratada;

.

EgÇ_ORÓ-- _
C,L'I·...FbLJ>H3N<'Jr;, ln- e . 11S{'os! de DIano do Ar... Pensamento' '.

.

---=sr�<naquele instante, na ca� Como foi injusto e' infeliz nessa Social Católieo ... Moment.o Es-l \

,-dei5Verde e ;-\rna:eIa de radio- sl�a afirmação. A, ná�lio Guarnjá I PQrtivo.. �.
A Voz· da JEC ... Hora aos colaboradores anOJlllllOS, heróis d.esconpecidos, pelos bons servi-

;.emI!raS nacIQnais.. . • nao. tem nado 50 d1SCOS a seus de Oraçao... Mata Est�... O ços quc lhe foram pre,stados; .

.J

E va ganha. a pnmelra b_atalha'j ouvmles. É hem verdade que os Conto da Semana... Ruinas ... ,. .

.

.

. 'Out batalha, entretanto, nao me- -', • .

.

.

,;n��1���': �a���l:�el��!n����t;�� I p���.�����····d��·-l�·��g��·��;;�·"-��p·��i;;i�····��··-���i;����á;i�""��-�--'q;�'''�-' Rádio
I :l'i�����e;�t!;i::::e,O::;an deeS�]l�::::::;l:s��:::�!���q�:m::.:::!: '!.f>;

·o� leal dos �undadores �a ZYJ-7! hnaruJa, com a preCIosa colaboraçao do comércio Jocal, brindará os emllrestaram;
'p3.0

.

�ava ah. Ele�. sentIam que; seus ouvintes no dia de hoje:�loru\ópolis necessItava de uma Iboa esação de Rádio. Mas � les sen-
'1iarrl lamhém, que o florianopoli- Hora

-tano', �ecessit-ava de bons progra-
. mas le· rádio. Eles compreendiàm 8,30 - Bom dia para você ...
,.q�e �valor de uma, estação' de rá- 900 _ CarIo Buti,dlO no 'estava, somente, na sua

.

'

� ,

])0tênea, nas suas possibilidades 9,10 - Andre Kostelanetz

:técni� (�e longo alcance e perfei- 9,30 - Dircinha BatIs.tata rece'çao. . 9,45 - Nelson Gonçalves
Comp�endianl êles, perfeitamen- 10.00 - Musicas Hawaianas

·te bem, ,ue, a par desses carade- JO'15 _ Solos de pinno
rísticos 'cnicos de real e indIscu- ' a

.

.tivel valo: se fazia mister a apre- 10,30 - Aracy de AlmeIda

senta'ção \ie programas radiofôn�- 10,45;- Orquestra Vienense .Bohe·
;·'(;os que e\.i·vessem à altura do 11l-" mia

v�l cultur e social do, PO,V? cat�- 11,00 __ Francisco Alves
rlJ1e�s�,. Sl ordi?ado�, e 10glCO, as

11 15 ...:..... Libertad LamarquepOSSIbIlIdades ofereCIdas pelo co- ,

.

'lllércio lodl. Essa a nova e gigan- 11,30 - Orlando SIlva
tesca batal�a ql!e se inic!ava. .

11,45 - Xavier Cugat
Todos os projetos e calculos .ti- 12.00 -- Oferecimentos musicais

-nham que ser," no entanto, l�nLI.Ito 14'00 _ George Boulangerbem estudados. O setor artIstIco '

r

.,era alvo d� maior atenção dos Di- 14,1<>:- Carlos Gardel

retores. NingüéIll desconhece, en- 14,30 - Hal'ry James
tretanto, as enormes despesas de 14,45 - Jean S'ablon
uma estação de rádio. O pessoal de
rádio é o mail; caro que. existe no

· Brasil, levando-se em conta que o 15,00 - Severino Araújo
:nosso cinema está,. .apenas, en- 15,15 --;-- Orq. Boston Pops
,saiando os· primeiros passos. Pará 15,30 - Musicas Paraguayas
·,eJar um::, idéia ao" 'n�s".o� _leito.(��, ...15,45 _ Bing Crosby
basta dIzer que a RadIO GuaruJa, .

· que. mantém cêrca de 22 funcioná- 16,00 - Mantovam e s/orq. de

rios distribuidos em todos os seto- concertos

res, disptmde anualmente, só na 16,15 - Linda Batista

�?nta "Pessoal", impor�ância apro-116;í30 --'-o Carlos Galhardo
J<.lm.ada a 200.0�0. crUZeIr?s. '11645 _ Emilinh B bNo. setor artIsbco, porem, a Ra-'

,.

a 01' a

dio Guaruiá não encontrou ó apôio :17,00 - Ze e ZIlda

e a cOl11preen�ão esperados. Con- 117,15 - Vicente Celestino
,quanto tenha c01:se�uido de mui� '117,30 - Musicas selecionadas
t�s uma concorctancI_a absolu�a, em

. 1745 _ Musicas Itali
VIrtude da explanaçao dos fatos, e I

'

.

anas

um indiscutível espirito de eolabo- 18,00 - MUSIcas Cubanas

ração, alguns, h�l1ve, que, "sem 18,15 � 'I;rio de Ouro
quererem compreender", preferi- 18,30 -'- Musicas Vienenses
ram valorizar-se �:!e !11a�eiI:a ass�s- '18,45 - Carlos Di Sarlí
1adora, tornando ImpOSSIvelS qUalS- / 1900 _ Fran i C
-quer entendimentos que atendes-,

' c sco anaro

sem aos seus e aos interêsses da 19,15 - Pedro Vargas
emissôra. Embora, por um lado, 19,30 - Noticiário da Agência Na.
·êsse fato seja um índice indiscutí- cional
vel di) progresso que a Rádio Gl,la- 2000 - Pro ram d S

.

Tujá (tau ao setor artístico local,' ,.g a e .tudlO
com .., sua instalação, não é de se 21,00 - Ultimas MelodIas
lComp:'eender a atitude dêsses ele-, 21,30 - Bôa Noite

\

Programa Pat.rocinador

Oferta da Rádio Guaru,iá
Casa Esperança
Eduardo Horn & Cia.
Pedro Xavier & Cia.
Laboratório Brüggmann
Almeida Bastos & Cia.
o Paraizo
Casa Miscelanea

G. B. Caldeira de -Andrade
, Restaurante Lyra
Alfaiataria Serratine
A Modelar
Casa Natal
Alfaiataria Silva
Joalheria Galluff
A Eletro-técnica
Casa do Pôvo
Soco Dist. de Rádios e Refrigerado.

res Ltda.
Comp. Telefonica Catarinense
Posto de Gazoli.na União
Carioni & Irmão
Z. S. Batistoti

Ponto Chic
Casa Daura
:F'armácia Rauliveira
A Instaladora
Casa Renato
Casa América
O Paraizo
Alfaiataria Dias
Osny Gama & Cia.
Irmãos Mendes & Cia.
ReI. Diamante Azul
Alfaiataria Flores
Casas Pernambucanas
Casa Oriental

Oferta 'da Rádio Guarujá
Oferta da. Rádio Guarujá
ENCERRAMENTO.

trabalhos insanos e .esfôrços in
. gentes, e onde poucos calculavam
que estivéssemos. - Si a Provi
dência Divina não nos abandonar;
si abençoar os nossos projetos e

cálculos, pretendemos, neste sexto
ano em que hoje ingressamos, rea
lizar muito mais do que temos
realizado anualmente até aqui.
Continuaremos a batalhar pela

causa da verdade e da justiça,
Prosseguiremos em realizações que
possam ser, de um modo ou de
outro, benéficas ao povo catari
nense.. Procuraremos melhorar a

nossa programação dentro do que
fór possível, buscando contentar
a todos da melhor maneira.
Deus há de abençoar o nosso

trabalho, que é um trabalho em

pról do engrandecimento de San
ta Catarina.

AGRADECIMENTO
A

Soe. RÁDIO GUARUJÁ Ltda.

aos seus queridos ouvintes pela simpatia com que sintonizam a sua
oIlda e pejo alto espírito' de compreensão COIU que interpretam a sua

programaçeio .

Hoje, no passada
./

t;ERVIÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 ho

ras do dia 14;
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS
QUE:

Tempo, Bom, com. nebulosidadf:';
- em 1633, no arraial do Bom Temperatura: Estável;

Jesus, durante a luta contra ó" ho-. Ventos: Variáveis, frescos'
landeses, Henrique Dias apresen,- Temperaturas extremas de' hoje:
tou-se ao G:eniOlral Matias de Albur-IMáxima 24,8 Mír�ima 18,8; ..

querque, olerecendo seus servIço:;-; A temperatura Máxima de ontem
- ·em 1633, foi agraciado com o locorreu em Blumenau com 294 e

brazão
_

de nobreza, O' índio Felipe a menor Mínima de hoje foi r;'gis4
Camttr[\o;

.

irada em Lajes com 10,2.
- em 1811. foi assinada. a Inde

pendência do Paraguai;
- em 1818. cumprindo ol'den's

do General Curado. Bento Manoel
Ribeiro, com tropas' escolhi das
atra.vessou o Uruguai paú destruir:
a.s baterias de Artigas;

- em 1845, no Rio, faleceu o Ge
neral Manoel JOl'gc Rodrigues,
glorioso defensor da CoIânia, do
Sacramento, em 1826,;
- em 1891, em.Niterói, faleceu

ü poéta e historiador Joaqu.im Nor
berto de Souza Silva;

Ford40, de luxo
Vende-se - com rádio, fal'olete�

para neblina, ventilador, estofa
mento de couro, coI' preta, 4 por
tas, tudo em perfeito estado. Prê
ço rasoável.
Tratar: Hotel La Porta - Apart.

210.

Diretório Acdêmic�
do Curso de Ciências
Econõm'cils- em 1942, assumiu a Secreta'ría

da Segurança Pública dêste Esta
do, o Capitão de Infantaria do
Exérc.iLo, Antônio Carlos de M-ou
rão Ratton;

Tomarão posse, hoje, às 21)
horas, num dos salões da Fr,
culdade de Ciêricias Econômi·.
cas de Santa Catarina os diri
gentes do DiretÓrio Acadêmico
do Curso de. Ciências Econô-'"
micas, ·eleitos para a gestão do
corrente ano.

'Somos gratos pelo convite
com que fomos distinguido3
para' a solenidade.

- em 1943, nesta c.idade, foi
inaugurada a. EsLaç,ão Rádio-difu
sora "Guarujá:'., que mantem es.

plendidos programas e tem sabido
elar expI'Qssão á .c.ultura catar'men-
se.

111111ré Nilo Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Presidente pres
ta contas

RTO, 12 (A. N.) - o Presidente

J(i:). República enviou uma mensa

;gem à Câmara dos Deputados, re

metendo a prestação de contas re

llltiva ao exercício de 1947, levan
tada pela Contadoria Geral da Re

pública, ,e acompanhada do pare
cer do Tribunal de Contas.

Acõrdos aprovados
RIO, 12 (A. N.) - o Presidente

da República aprovou as minutas
dos têrmos de acôrdo celebrados
entres o Ministério da Viação e o

Estado de Mato Gr-osso para a exe

cução de obras na Colônia São Ju

Hão; entre o Estado de Minas Ge
raís e o referido Ministério para o

prosseguimento das obras da li 'i
na h ídro-elétrica do Pico do Funil,
no rio Parajubá.

.\.RNOLDO �UAR� t:UNOO
Clínica OdontoloJtia

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, com bor.

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Aroipreste Paiva. 17'

Inspetoria de Veículos
Levo ao conhecimento dos interessados, que as despesas para o

fornecimento da' Carteira Nacional de Habilitação, das categorias de
amador e profissional, são as seguintes:

Sêlos estaduais para carteira .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Gr$\ M,oo IIdem para licença . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 6,00

IPresidente da Banca Examinadora . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 20,00
2 examinadores a Cr$ 20,00 .....................• er� 40,00
Custas do Insp�t�r.Oeral, inclusive das de licença ,Cr� 8,00

I·kWm do Escritór-io '.' Cr$ 4,00
T O T A L c-s 142,00
Além dessas despezas, existem as relativas aos atestados de conduta.

e residência, com firmas reconhecidas; carteira de identidade; cer- NAVIO-MOTOR -ESTELA-
tidão d-e idáde, com firma renconhecida: certidão de não haver sido rn- xima rapidez e garantia para transporte de luas mercedoríseprocessado por crime contra a segurança do Estado e a ordem so- A�entes tm Florianópolis OARLOS HOEPCKE S. Acial, quando se tratar de estrangei.ros, também com firma reconhe- I ----cida; raudo médico, assinado por 3 facultativos; aluguel do veículo, ,

quando o examinando não o possuir; fotogradias 3 x 4 e capa de
couro para o revestimento da carteira, obrâgatóría pelo CÓdigo Na-
cional de Tr�nsit{). .

so Cumpre-me esclarecer que, de acordo cóm u 1}<Tletbn <;i.o ... C .

� �
selho Nacional de Trânsito n. 18-19. de junho setembro de 194(1, a con

dução de veículos automotores sujeitos á legislação de trânsíto de
pende de habüítacão, verificada em exame prestado perante as re

partições de trânsito do Distrito Federal e das Capitais dos Estados e
Territórios ou Oornissões, pOL' elas organizadas. INUNO DA GAMA LOBO d'EÇA, Insp,etor Geral

CHEFE"'"DE-E8CRITóRIO
Eirma industrial precisa. de peso

•

sôa com prática de escr ltõrío e de

escrituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório,

Caixa Postal, 139, mencionando ha

btlitações e preterições.
, Guarda-se sigilo.--�-------------------------------------

.•.. �.....•..•.....................•.

i Credito Mutuo' Predial �
•

Clube

Ouçam, diêriemerüe, das 10 às I" horas, as euâiçõe« da

ZYH .. 6 RadIo Difusora de Laguna,
9.70 kiloeicloe onda de 300 metsos,

Laguna Santa Catarina -- Brasil

Empeza de

CME
navegação
R·EM

PROGRAMA PARA o MÊS DE MAIO -- DIA 16 (DOMINGO),"COCKTAIL" DANSANTE COM INíCIO À� � HORAS; DIA
22 (SÁBADO), "SOIRÉE" COM INíCIO ÀS 21 HORAS; DIA 30 (DOMINGO), "SOIRÉE MIGNON"

.

ÃS 20 HORAS.
-

_.

(asas para tra-
balhadores

RIO, 12 (A. N.) =: o Ministro do

�Jrabalho reuniu os presidentes
dos Institutos, atendendo a d8!;Cl

minações do Presidente da Repú- i
hlíca, que deseja dar maior

í

nccn-.'
tivo e imediata solução à constru-

C
-

Proição de casas para trabalhadores. oquellos rala
Adianta-se que as referidas autor-i- '

A V I S O
dades estão procedendo ao estudo

A Dir-etoria do C. P. C. avisa aos Srs. subscr-itores das quotas de
do planejamento geral e ao Iovan-

ns. 6, 51, 69, 75, 80, 90, 109, 114, 115, 126, 127; 130; 135; 1!t8; 149;tamento dos ·terrenos, de modo. a 153; 157; 16.2, 166 e 177 'que procurem integralisar as mesmas dentro.
possibilitar um melhor aproveita- do prazo de 15 dias, a contar desta data. Não sendo satísreito o paga
mento das áreas já existente" de mento dentro do referido prazo perderá o adquirente todos s direi
Ilropriedades daquelas instituições. tos de acôrdo com o art. 24 dos Estatutos, inclusive a perda da impor

tancía antertormente paga que reverterá ao pal.rlmônio do Clube. IPlorfanópolis, 10 de Maio de 1948.

A. DIRETORIA

I ..

-

A . DIVU·L,G A C,AO
alfVISJCI uu-raTob-á- pra n Sul do Brasll

Intercâmbio Cultural
--

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA PO�T",L, 775 _- CURITI-BA

"
I

" -.

PASTA J)I!;N'l'AL
ROBINSON

........ · .... ·• .......... r
.. ·•·•

4PAR�LHOS· CIN'Ml
T06RAFIVOSA tradiçã.o de seriedade em Clube de

novos planos adaptados
Sorteios, de merca<:)orias ogora com

á legir.lação em vigor
ii
•

•
•

,

O Sabão

BRAl'.( UISSlMA

"VI'RCiEM ESPECI
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE IMercD� lA

TORNA lOUPA

.»
• Temo. para demen.traçõ.. :Jpa

.. ralho. pora cinema. -de 16m'" por
tatU. 3Smm portal'l, .emrporto-

.

/
... €3 til e 3Smm pesado (fixo) vindo. 2-1-D.·s"rl·bue 20 o

o em premlos ! rétamente da fábrica. Inftirmaço..I
'4IJ Rua Gener.al Bitencourt' N. 61

, Flol'ion6poli•.

li 'tualmente I de Cr$ 5.000.00. 5 de Cr$ 650.00 e !1:"��'�Tjiii�i"'���! fi de ilr$ 250.iIO : ..:��r:����:�8C.�p�,��,� .....
• o valor dos crermos aumenta de a�ordo com •• _ o "Colég'jo Barrfge-Yerde"
• O crescimento da arrecadaçao . está construido o seu majesto-

Para. os peS!óIlJOb .:1,", I1no •
.

I • so prédio e necessita de sua
"'alado!' Café Otto é . .' '. •

'�."" ••-... valíosa colaboração.
__

�

__:.e:m�p:a=.r�.__..;,..._;_._•...:._......._._._._._._•...;....•_._._._�._. *_·__ClJ_·
o

'II1:II'

__

....

_"""...
-

__

..

....._----::._- ..•. ---.-----�--.

.A
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Quem
�Escolha você a

......... .

,

Sera a �ainha da eidade ?
do Cine RITZ,candidata, ccmparecenr'o ás ms tinadas

domingos às 10 hOI as da manhã.
sua

.
.

aos

Praia Clube O Dia da VitóriaIAssociacão dos
'Ix-Gombah�ntes ,

Dessa prestigiosa Associação, Ficam pelo presento notificados os associados deste Clube que

,;tivemos a honra de receber aten- no dia 22 do correnle mês, r-ealizar-se-á em sua séde social, em Co

-cioso oí'ícío em que nos comunica, queirns, ás 16 horas, urna reunião de Assembléia Geral para eleição
.a eleição da dtretoría que lhe re- i dos membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes para o perto-
..zará os eleslinos, no período I �o �e 19/f8/1?50, j\:ã� havendo �umero lega.l para o 1'u,ncionamento da

1948-19/19. sessao haver-á uma 2a convocaçao para mela hora apos, quando de li-

Nilson Vasco Gondín, um dos I berará com qualquer numero de quot.istas presentes (aír. 35 dos Es-

primeiros catar inenses que se tatutos).
;apresentou voluntariamente para Florianópolis, 10 de maio de 19�8,
.a F. E. B. é o novo presidente da

.entidade, que tem corno patrono o

bravo Marechal Mascarenhas de

:Morais,
A diretoria recém eleita ficou

. assim constituida:
PRESIDENTE DE . HONRA -

Mal. Mascarenhas de Morais.

Presidente - Nilson Vasco Gon-

,.din.
Vice-Presidente

'Quadros.
10 Secretário - Nestor Prazeres

.de Oliveira.
2° Secretário - Wilson Garcês.
10 Tesoureir-o _ Aurélio Gerva-

Armando

.sio Garcia.

lCoqu�iros
ASSEMB'LÉIA GERA.L

A DiRETORIA

-_ ..

_.--:
__ _ .. _ .. _ __ _ _ _. __ __ . __ _._-.- .. _ ....•- _- _ ...............•... - _ _._.. _- .. __

RIO, 12 (AN) - Um despacho pro-

cedente de São Gonçalo, no Estado Florianópolis, em 10 de maio de !

do Rio, informa que numa ambiente 1948.
de i.n tensa vibração patriótica, co- Acham-se abertas na Escola de

memorou a Câmara de Vereadores Aprendizes Marinheiros dêste Es

daquele município, a passagem cio tado, a partir de 10 de maio de 1948

morou a Câmara de Vereadores da- a 26 de junho de 1948, as inscrições
quele município, a passagem do de civis candidatos à matrícula nas

30 aniversário ela vitórla das Tro- Escolas de Aprendizes Marinheiros,
• pas Aliadas contra o nazi-fascismo, nascidos entre 10 de maio de 1929 a

tendo discursado os líderes de to- 1(1 de fevereiro de 1932.

dos os partidos e também o "pra- O exame para os �andidatos ins

cínha" Arquimedes Ferreira, o' critos será no dia 27 de junho do

qual, ao finalizar, foi alvo de C8 corrente ano, às oito horas da ma

lorosa manifestação. 'l�hã, na Escola de AA. MM. em Bar.

reiros .

Tôdas as Informações que se fi.

zerern necessárias podem ser- obti
<ias na aludida Escola, no 5° Dístrí
te, Naval, na Capitania dos Pôrtos,

WASHINGTON, 12 (U, PJ '-1 nas suas Delegacias e Agências Mu-

Espera-se que� na sua habitual en- i nicipais de todo o Estado.
trevista à imprensa, hoje à noite, Mauro Balloussier - Capitão de
o secretário do Estado, Mnr-shall Corveta - Comandante.

. deu o ponto de vista oficial sobre ••••• . � .

a ofensiva de paz soviética.

Até',agora, os meios oficiais não devam
'

LENH "importância às. a�irmativa8 russas, I: M.
de que os próprios Estados Uni-
dos teriam 'sugerido negocíações j Peça pelo teteione 719
para resolver as díí iculdades e11-'
tre os dois países. E também no

Congresso, onde as primeiras noti
cias foram ;:ecebidas co mentusius
mo, nota-se crescente desconfian
ça quanto ao motivo dessa ofvns i-

4gencifi Geral para Nta Catarina
Rua Felipe Scnmidt, 22 Sob.

Ko- Caixa Postal. 69 - Tel. ·Protectora" Ft.O'R1ANOPOJ..fS

2° Tesoureiro - Hugo Pedro F3-

.lisbino.
COMISSÃO FISCAL

Presidente - João'1?aptista
walski,

10 Membro - Manoel Linhares.
2° Membro -- Osvaldo Camllli.
Gratos pela comunicação, apre-

.sentarnos aos novos diretores os

nossos votos de êxito na admin is-

,Acôrd iJ com

a Uni·ão
RIO, 12 (A. N·) - Dois novos

'acordos vão ser assinados entre o
JMinistório ela Agricultura e o Go
vêruo do Estado de Minas Gerais,
destinando-se o primeiro ao com

-bate à bróca, na zona da Mata.

;0 EST4DO DR 18ft tt:L
LELAVIV, 12 (U. P.) - Os prin ..

"dpais chefes judeus reuniram-se

.hoje, na residência do futuro 1)1'i
rr.eiro ministro David Ben Gurion,
para resolver sõbro a proclamação
.;do Estado Judiaco independente.

O caso complica-se pelo fato de
'Ü mandato inglês terminar no

.sábado, que é o domingo dos [u
-deus, Mas, apesar disso, parece
Alerto que o novo país seja procla
mado um minuto depcis da meia
noite de sexta-feira. E provável
menta o nome oficial será "Estado
,,(le Israel ".
_ ..._-

·OS Brit3nicos /8b80-
idon (Im a Palestma

JERUSALEM, 12 (U. P.) _ A�
.

tropas britânicas formaram hoje.
.nas ruas, constituindo coboios pa
ra abandonar a capital. De Haifa
comuruoam que milhares de solda
<los já embarcaram pela manhã"
em dois navios transportes, dos
'.quais um seguirá o outro para a

França do norte.

.

Sindicato das
.uailarinas

RIO, 12 (A. N.) _. O Ministro do

"'rrabalho, em face da renún.cia co-

letiva' da diretoria do' Sindicato .

�

das Bailarinas do Rio de Jane'Íl'o;
l'esoh'ell clesignar uma junta go
'verna I iva, composta ele .elementos
:da clnsse.

aos COMTRA'
DO TRABALHO z4'

ro��AN�HA D
��CCIDENTES

StOE SOC:.4 .. �

POlUO ALEGRE

RUA VOLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 68 1.· ANDAI'

I

Movida a eletricidade
. . '\

I

AmãfiióVH�iíê-.vãc8i -

.

.

lHO de Janeiro, 12 (U. P.) - O JEEPS NOVOSministro da Agricultura, acaba de
aprovar' novas instruções, afim ;:;e )

esclarecer a maneira como devem t· 4948"-'ser calculadas as porcentagens de IpO.l. -CIVI
vacas cuja matança é permitida ofereço dois para pronta entrega
nas várias regiões do Brasil. no Rio de Janeiro, com capota,

pneu sobresalente e ferramentas

preço único Cr$ 52,000,00, cada.
Cartas ou telegramas para Caixa

Postal n, 328, Florianópolis, ou

pessoalmente nesta redação.

no

OfeflSiva de paz
da Hú�sla

va rus-sa.

Escola de Aprendizes
Marinheiros

'" 'v .. POSTAL. 593 • TELEFONE 56"C • Ta.ECiRAMA&••,..oreCTO.A-

r
i

!
"

I

nSTIR·U COM CONFORTOouu E ELEG,AHCIA"

VENDE-SE
Uma otima propriedade

contendo 2' cesee, garage, po
mar e pasto.
Tratar em Rancho Queima

do na i'armacÍa Pilar ou em

Cambire/a com Raul SeU.
••••••• oI • • • • •• • ••••••••••••

Qt. LJiIldolfo (l.�PeteiIM.
AOVOGADO - CONTABIL.ISTA

CIVEL. E COMERCIAL

�ONSTITUIÇÃO DE SOCIEDAOES
CONTABIL.IDADE CE:RAL.

PROCURE,A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Scbmidt 48

,

•

FI F�D�'P .

"RÊUMA'TIsMô' 'E
...

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dlccçéio ouxiliCllr no trotamente

�n ..;f";'t

I
Dr. (LAIlNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e cível
Con.tltuição de Socledad..

NATURALIZAÇÕES
TítulOll Deolarat6rio.

E.crit. - Praça 15 d. ·No•• 23.
l0. andar.

R._id. - Rua Tiradentell n .

FONE 00 1468

Pronta entrega

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO

.
, .

Cofé Otto traduz qualidade'
Peço-o 00 se\1 fornecedor.

PANAIR DO BRASIL S.IA.
Novo horário

A PARTIR DE 113/948
2&. FEIRA

Pana!r - Norte: 9,40.
panair - Sul: 12,47,

4". FEIRA
Panalr - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

S&. FEIRA
Panaír- - Norte: 6,50.'
Pana!r - Sul: 8.30.

6R, FEIRA
Panalr- - NO'I'te: 9,40.
Panair - Sul: 12,47,

DOMINGO
Panalr - Norte: 9,40.
Panair - Sul: 12,47.

..1 , : I

",l (1��:,,�� i
,

,i

.-

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

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

.

PERMANENCIÁ NO PAfS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

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

MOTORISTA
-0-

- A Assis.�ê�ci.a. e informações sôbre processos [á encamí-

nha�os aos Ministéríos e Repartições competentes no Rio de
,JaneIro -eSão Paulo Pôrto Alegre - Florianópolis _

Curitiba •

-0-
- Consulta e infurmações sem compromisso.
- A única, no Estado, organizada e especializada

assunto.

-0-
ESCRiTóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - l° andar

sala 4.
'

Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postal, 195 - Telefones: '- 1'409
- 1584.

......... " c> ••••

Aluga-se
Uma casa sita á rua Germano

Wendhausen.
Informações ne-sta Redação.

. .

Encerador
Leonel B. da Siloa.. com per

feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços, atendendo
pelo telefone n. 1.021-

.

Com Lucia Domingos de CU1'Va
lho .

..I SENHORITA!
CosUJreira A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
Moça sabendo cortar ofere- EM GARRAFAS GRANDES

I
ce seus serviços para costu

i rar nas residencias,

I Cartas parâ Irene Maria
Fereira aos cuidados de Os-

-__.,.,..,""'*"" e »..-_ '

_ .;.j mar Meira, Rua La ies

Perfeição e gar&otia fm: Pneus. Camarl.'s,
Galo.;ha�, Cintas de � enhoras etc ...

Sapatos,
Preier in.do-ó está

aCOn1pan hando a moda.
...........................

PASTA DENTAL
ROBINSON

DATILOGRAFIA

METODO:
Moderno e 'Eflcienta

(orrespondenela
Comerciai

Confere
Diploma

�DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

I VuAIT�L��i���OD��u�!�A�!IU IMAQUIN�RIO MODERNO �

Monta�ens de PNEUS- em 5 minutos
Ru'l Francisco T'O'entino 12 - B FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da rua Bncaíuva, Palmeiras, de Blumeas a* .e Figueirense brin
o. nublíco com U,Q} encontro Iuíebelístíce verdadeiramente sensacional,

:7:��'.' :::':: .. M Na preliminar defronfai'-se ..ão Sul America e loco. �::::::'.'.����F.�

Coordenando' 'esforços para' a sclu- Carrapatadas
cõo .de .problemas ,comuns "Esta. história de banheiro car-

rapaticida", pontif'ícam os 1"3--

Execu�ão de medidas preconizadas em União da VUó'.ia.- ��:�� ,���l�����,:_'ir��:,a:�l�:
, I�eunião DO Pal,ácio São Francisco.-' 488110t08 debatidos ��v:�c�:e���é��:�e'��lft�:aa���
Teve lugar na tarde de ôntem, b) IReconslrução do trecho da nas comemorações do trí-cente- mal" é a pulverização, "sistc-

no Palácio, São Francisco, impor- estrada ele PASSO DA GALINHA nário da Carta Regia que criou ma simples, mais econômico" <

Lanle reunião, entre os Góverna-' a PO':·iTE DO JANGADA, pelo a vila de Paranaguá. Inicio de-I etc. "Os técnicos", acrescenta o

.dores do Paraná e de Sant.a Cata- Estado do Paraná e do trecho da intercambio cientifico-cultural Diário, "já estão fartos de sa-

rina, de cujos resultados deverão PONTE DA JANGADA á esta- entre os dois Estados. ber ,e de aconselhar a pulverí-
advir frutos behéí'icos para os ção S. J'OAO (HVPSC) por Ban- d) Fundação de bibliotecas púhli- zação empregadà em países
setores administrativos e ecouõ- ta Oatarina. cai; em cidades da fronteira en- cuja pecuária é adiantada". QueTranscorre, hoje, o an iversário •

micos das duas unidades. c) Ligação da estrada Guaratuba tre os elois Estados. lástima! E os técnicos do Mi-
.nataltcio da exma. sra. d. Belisá- ROs Govemadores Aderbal a-

a G,aruva (na inter-estadual
.

nistério da Agricultura a ilndi-
- FAZENDA

mos da Silva e Moisés Lupion, as- Curitiba-Joinvile) ficando a rem o próximo e o govêrno com

d E a) Equiparação das pautas de ex-
sisl.idos pelos Secretários e 'S�

cargo do govêrno de Santa Ca-
'

9. velharia do "n�ergulho no

S '" portação. .

AJlado, pelo Paraná, os rs. u.omy tarina, o prosseguimento íme- tanque"! Poi ",'.0 sabiam e es
I t

. . b) Equiparação de medidas com
Junior, Secretário do n enol' e dí ato das obras .da estrada de que por aqui, a uma mesa �le

S t" relação ao imposto de exporta-
Justiça, Angelo Lopes, ecre arro Garuva, até a divisa dos dois redação dum jornal oposíclo-

F
. ção para os mercados novos.

da Fazenda, Gil Stein . errerra, Estados. nísta. Havia quem lhes desco-
Secretário de Agricultura, CeI. d) T.rabalho conjunto dos dois • 6 _ PRo.DUCÃO brísse e denunciasse a maroteí-
Alencar Lima, Secretário de Via-

governos junto ao Govêrno Fe-, a) MA'rE _:,_ Inclusã� de verbà Ira?! Vá lá;. _

ção eObras, �úJJlicas: �Iô Guima- deral para imediata transferên- no orçamento dos Estadbs p�ra . �,ão aposte, porê_m, o �"Diá-
rães, Secrelano de Saude e Lou- cía dos bens do extinto Territó- a conquista de novos mercados, 'no em que o-Prefeito Joao Co-

re,
iro �ernandes, Secretári� de rio do Iguaçu aos Estados do Pa- principalmente Estados Unidos e IlliAn �á muito que sabia da ex�s,-FAZEM ANOS HOJE: Educacão, e por Santa Catarina, o raná e de Santa Catarina. Canadá condicionada á apresen- tência dos processos de pulve-

- sr. dr· João Batista Tezza, pro- ,Sr. Ar"mando Simone IPer!:üra, Se- 2 - SAúDE púBLICA E ASSrS- tacão de plano pelo Instituto N,a- rização e, porisso, mandou 'às:
vecto advogado, e pessôa muito es- cretário do Interior e Justiça, além 'TÊNCIA SOCIAL oional do Mate- urtigas o Ministério da Agrtcul-
tlmada em nossos meios jurídicos do D�. Nei Leprevost, Prefeito de a) Construção de Patronatos nas b) MADEIR.A _ QUestão das tõ- tura quando lhe quís entregar o
.e sociais; Cnr-itiba, Dr. Chalbaud Biscaia, cidades geminadas. ras : Produção ele exportação banheiro de Pírabeiraba. Que {)

_:_ o jovem Joaquim Câmara da Procurador Geral ?O Esta.d� �ajor b) Aceitação das carteir-as de por ambos os Estados. Questão Is�ubesse, ou nã,?, o. fato. é que
Silva, filho do nosso prezado con- Pereir-a Lira, Chefe de PolICIa, e saude expedidas pelos serviços �a olassif'icaçâo pelo Instituto I nan lhe competia discutír ma-

terrãneo, sr. Antônio Cesário, de- Dr. Lauro Scbleder, Secretário do sanitários de 'ambos os Estados e Nacional do Pinho. (Possibi lida- téria de ordem técnica, só aces-

dícado func. elo Telégrafo Nacio- Govêrno ,do Paraná, debateram du- sua cons(v!uente revalidação.' de da raCionalização,' e,;,Labele- ,::;ível agora, aos veterir>á-

nal, e de sua exma. espôsa d. Re- rante vál'ias ,hora,s importantes c) A�sistêllcia médico-hospi�alar a cencio-se dois únicos tipos: lim- rios do "Diário da Tarde". O

gina Câma.ra da Silva; questões relacionadas com a exe- dõentes provenientes de ambos po e coDmm). Manutenção dn ('jue o Prefeito Colin tinha de-
_ o menino Júlio-Cesar Fer- cução de med,idas preconizadas na I os Estados em sanatórios

_

e h06- proibição de instalação de no- faze� era receber as instalaçõp,:il.
nandes, filho do nosso estimado Conferência lnteresta,dnal de UniflO, pilais-colonias para os hansenra- vas, serrarias, e dá transferên- tais como as deixaram os té::.-·

.conterrâneo, sr: 'Zigornar Fernan- que ainda dependiam de reajusla- nos. cia das mesma.s de um para OL1- ,nicos ministeriais.

fIes, eles tacado fL\ncionário do Ban- p1ento e reyisão., dJ lnslitnição de bolsa� de estudos tro Estado. Não o fez. E talvez, paT�t.
,

Ob,jetivando com acerlo üs ,t.ra- '-àesldnadas, a candtd-atos ao curso (D' O Dia, de Curitiba) éúmulo dos' seus errOs, venha.
co Inco; I

'T' balh,os, foram estabelecidas nos inLensivo ;de f'or'maçiiú -de Assis, ainda a convidar um dos vete-
- a interessante Magda 18gas .

d
..

t
-

,----'--
.,.

d' 1 d
.

t
.

,

diversos, planos da _a mllUS raçao, Lentes Sociais. nnanos O Jorna u enIS a a u-,
dileta filhinha da exma. viúva

as segllint,es medidas: 3 - POLLCIA aos Estados Unidos" por CO!!t::t
1 - VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS a) ,Cooperação reciproca no púli- da Prefeitura, para espMiali-
a)' Instalação de ág'ua e esg'of os úiamenlo ,fias zona� fronteiriças. zar-se em "pulverizações cai--

nas cidades'de -Rio Negro, Ma- b) Manutenção pelo Paraná de um rapaticidas" ..

fra e ,Porto União e União da destacamento em Barracão. �.-..-�,�-��=��-�-�.�.�-�-�--�-::=-_:=:....�-�.�.::=-�.�_:-:....���....,

Vitória. Ficoü assentado que ('; .Inslalaçã-o de estactio de rádio
ODEON IMPERIALSanta 'Cata-rina mandará fazer em Santo António, pelo Estado

�

<, '

J

o projeto e ex,ecução para Rio elo Paraná. - Simultaneamen,te �

Negro e Mafra, ficando o estu- - EDUCAÇA0 li: CULTURA As,5, 7.,30 7,3/!th�_ -

do e exe,cução de obras pal'a a) Reconhecimento, por parte doS' - O maior acontecimento para

União da VHMia e Porto União dois Esta:clos dos diplomas que o Cinema Nacional!
a cargo do Paraná. A instala- caela Cj\:lal haj'a expedidu para � I)ltimas e definitivas,' Exibi-

çào de água é imperativa, sen- ha'bilitação de professores pd- ÇÕf's!-
do facultativo a de esgotos, que mários. - O cantor que pertence ao povc

será executada dentro das pos- �) Transferência para data oporLu- canta para o povo no seu primei-
,sibilidades orçamenlárias dos 'na do Gongres,so dê professores 1'0 filme:
doi,s Estados. A instalação do primários, secundários e de es- VICENTE CELESTINO
serviço de água nas quaLro ci- colas norma'is de ambos 05' E�-
dades (Rio Negro, Mafra, PÔ1'- lados, previsto na Conferência
to União e União da VItória) de União.

deverá ter inicio imediato. c) tParticipação de Santa Catarina

Dom,iogo,
darão,

no estádio

MALVINA AMARAL CARDOSO
j\ r10.1:.:1 de hoje assinala a passa

,gem do aniversariante da exma. sra.

(). Malvina At7Nll'al Cardoso, esposa
do nosso c{�1.tel'í.'âneo Pedro de Frei

Las Cardoso, funcionário cio De

partamento dos Correios e 'relé

grafos.

. SRA. GASPARINO DUTRA

r-ia Dutra, digna espósa do uosso

prezado conterrâneo sr. Gasparino
Dutra, zeloso coletor estadual.

A natalioiante, dama ele excelsas

virtudes, -contando em o nosso

meio social com inúmeras relações
de amizade, na data de hoje, será

por certo, alvo de expressivas ma

nifestações de aprêço às quais 'nos
associamos prazeirosamente.

,BORIS TERTSCHTISCH

Magdalena Torres Viegas;
A gala�te menina ,EIza Maria, úi

leta filhinha do sr. Luiz Motta Es-
pezim, comerciante nesta praça;
.i_ a - graciosa Zenaide, filhinha

do distinto casal Pedro Joüo e

()dete Nunes;
- a vivaz Jane Maria, encanto do

lar do -casal Álvaro e Irene Pitti
gliani Pr.ates.

Na Câmara
.

Munic'ipaf

Um filme diferente, com um:r.

história de intensa vibração dt'a-
-

É��I;- matica extrai da da novela "'.rEE

.. ,.� O, E ABREU
VER'EDWT", ele Israel, Zangwil�"

- Dl! eçao de �ILDA D
.� I com espLêndida realização cinerna-

- Uma cançao ..I. uma lll�tó-
to.gTáJfica a cargo de Don Siege}

.

n'na. .. um '1 me. -

No programa: ,CompI. Nacional
- O Record absoluto de bilhete-

.RITZ hoje ás 7,30 horas

Lançatnento extra.

Sidney Greenstreet - Peter 1,01"-
1'e _,-' Joan Lorring

.

JUS'I'IÇA' TAiRDIA

Na Universidade Mack'enzie em

São Paulo, nos últimos' ex�mes
'realizados, para o 10 ano, entr'e 365
candidatos, foi promovldó com ex
cepcional brilhantismo, tendo con

seguido colocar-se em 20 lugar, o
nosso tal'ento:so "coriterrân�o, Bo
ris 'rertschtisch, filho do sr .. Va
lentim T,ertschtisêhJ próspero in
dustrial, e de sua exmà. espôsa' d;
Matilde Tertschtisch.

Visitou; na sessão de ante-ontem, o Legislativo Munici
pal, o sr. deputado Antonio Dib Mussi que foi saudad

pelo v,areador Osvaldo Machado, do P S. D.
Ás 20 horas tiveram início os eslima e à consideração dos Jata

trabalhos da Câmarã MuniJipal, rinenses pelas suas excelentes qua
dirigidos pelo sr. Batista Pereira. lldades 'e ,elegância ele atitudes,
Após' a leitura ela ata da sessã o, 'llier como homem, quer como 110

anterior, que foi aprovada, o sr. lítico.
Presidente designou os líd,ereo da Terminadas as suas palavras de ;) anos poderão entrar na sessão ele
maioria e minoria para cOllvida- saudaçüo, que foram aplalviida�' 5 horas.
rem o sr. deputado Antônio Dib por todos os vereadores e nS:J["
Mussi, da bancada do P. S. D., na tcncia, o sr. dep. Antônio Dib Mus
Assembléia L'egislativa a tomar si, em magnífico"improviso ag'j';,.,
assento à Mêsa, o que foi feito sob deceu a homenagem, declaran<1i)
vibrante .salva de palmas de Lo:los. ler-lhe, levado àquela Casa o nULÍ-

,te�� sce;;��[�aufg! �;�l�ec�r��P:��:�t �;��KÜ�a�1:1��;'r::iSf�t�b M��l�;\jj� federaça-o C�tarintln("e' de 'Oes"ortosCil(\Oes. paI esta, efetrvamente, trabalha[l"lo' U" " I'·
A SAUDAÇÃO DO VER,READOR OS· p,elo engrandecimento ela Capital e Reunidos os presidentes e repre- go"êrno feliz e cheio de prosperÍ-

V.,TAL,,pO, MACHADO
. d.o. Município de, �lorianópolis, fe- sentantes dos clubes da capital e Idades pa, rOl o esporte barriga-verde,Passando-s'e a hora-do-expedlen- lICItando, ao tel'mmar, a quanr.o�,

,

' .' , '.: ,

' ',',
te o sr. Presidente declarou não inve�tidos de mandato popular, do Estado, 101_ eleIto

ante-o.ntem! Cumplln;entamos o :10.SS0 \oelh�
haver, orador in,scrito, solicita�do te('m"

as

res,pon,,sabilidades désse I para o honroso cargo (,l� p�'e_slden- colega ele Jmpr�n�a �lavlO Ferr�r:
a -palavra o vereador pes,.;cdtsta cargo. .le da F. ,C. D. em sLlbstltmçao ao pela honrosa. dlstJnçao que lhe fOI
l?swa_ldo Ma-chaclo, b qual, em Je-

TRABA"LHO D,AS COMISSõl;;S
I ccmandante Álvaro

,ca,bo, o profes-I' conferida; desejàrlelo-lbe muita:'!
hz dIscurso, saudou o ilustre YÍsi- O sr. João Bonnassis, líeler llJ�-, "I' , ,,' •

"1>

'

,;. l' f( ante dl'zendo ser sen1pr g'ro + ' J'O-'l' ta' ['1'0 '�eq 'e SOl' F lá\lo FerI aI!, que vmha lIa 'v �nturas na e",pln 10sa tare a de
, ,"

' ' ,e ,aco::t L, • Lo uer u o encerraUlel1- '_ .

Câmam receber a visita de ilusr,ri�" t� da"sessãó" pal'a ,que às ComL.,- longos an_o� exerc�ndo as �unçoes I 'J.ngrandecer
Santa Catarma espo,r�r:epresenLantes do' povo, como fl soes fosse daDO enseJo a se reUCll- de secee[.at,lO da cItada entIdade. bva e promeLemos-lhe todo o

q�le � feita pelo sr. dep. Di� .IvIiISol, i'�m, :para apreciar as diversas ;n- Esportista dos mais valoro,sos e :lpôio que julgar necessário á c6nflgur a de remarcado pre,stIglQ !lO elICaçoes encammhados para PSÍ,l'l- decididos o novo mandatário-mór crelizat:ão dêsse i deal que é a as-sul do Estado, notadamente ;'lI) do e parecer, o que f(H deferido .',' . ' ,_

i
,. .

Orl��n� onde exerce a sua' hon['osa A seguir, foi a sessão ene'T��- da nossa' mater" reune qualldades prraçao maXll11a dos esportIsLas:
j)l'oitssao de' médico, impondo-se,3 da. inúmeras que o credenciam a um , eonlerJ,'âneos.

1 ia e agrado!
- No Peograma -

NORTE - SUL - Nac· Imp Fil'-

- Noticíár�Q Universal

Preços: Cr$ 4,:80 e 3,00
Censura até 14, anos.JOÃ:O NORBERTO SILVEIRA

Por ato do Sr. Presidente da
Republica, foi nomeado para o

cargo de Oficial AdrrHnistrativo °

nosso -conterrâneo sr. João Nor
.berto Silveira, que vinha exercen
do há vários anos 'o cargo de Es�
IÜriturário na DeJ.egacia F,iscal do
Tesouro Nacional, desta Capital.
Ao reoem-nomeado, nossas fell

citaoões.
......,.._,.",�

,
O malhor presente para .eu fi

lho. é urna caderneta do ORE'DI
TO MUTUO PREDIAL,

11:1es .. - ROXY hoje ás 7,30 horas
U1tirllas Exibições

RENUNCIA
MULHER GANGSTER

- P!reços -

ODEON - Cr$ 4,00 _;_ 3,00 - 2,00
IMPERIAL - Cr$ 3,00 (Único).
"LIVRE, .::_ Creanças maiores de ,No W'ograma: CDmpl. NaciOllaE

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 14 anos.

Flávio Ferrari ,eleito piesidente da

'(jomissão Central
,de Prevos'

Rio, 13 (A. IN.) - A Comi'ssão
Centr'al de Preç�os de.baterá' hoje
os novos preços, das tinturarias
,como ainda a questão das mlUida�
-des escolares, das clivérsões e
barbearias. Tabelará o .pr·eço dos
serviços prestados por oficinas e

restabelecerá os preços das bebi
flas.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'..... .a.bo •� .. ,.... ................ nais vindos de São Paulo, o Tl'illU-

...... _... ·e aa.e ..... c.,t.1In nal Regional Eleitoral deliberou
,

permitir que os mendigos também
� ••••••• � � •••••••••••••• -..........

I d
.

, se alistem. o Tribuna man ou que

.

,_

- o 0 •••••• 0000 awtJ ••••••••••• o o o. _

.'1
voltassem ao juizo respectivo, os

.

autos vindos de Itapeí.iniuga, 1.1'a-
................. � •••••••••••••••••- <OI "

.

d 1· C' do elei to r" Be-tando a exc usao v

...-. (a) _

-I
larmino Pereira, apontado C'JnlO

lendo incidido no artigo segunda,
_I� Da � � ••• ;. !I letra c, da lei eleitoral, com a se-

...._ p-' (...) gu inl.e declaração:I""'.u �
� .

- "A Constituição declara que
,....... " "

_ .

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

'

" "" .

..,.�, � aot1elM _
.� • o.tr _ �

Dr. Polydoro S. Thiago
'IfMico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da lIaternidade

CLINICA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇãO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
JIlltUROTF;RAPIA - ELECTRQ.
CARMOGRAFIA '- METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ,.

i8 boras
Atende chamados a qualquer bora,

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

Fone. 702
ltesidência: Avenida Trompowski, 62.

Fone 760
------------------------

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Hrinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - T.� ermelho,

Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs, e á tarde,
das 16 brs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n, 66 - Fone 1.667

Dr. Mário Wendhausen
Clinica' médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Scbmidt n. 38.

Telef. 8i2

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
-res, intestino') delgado e grosso, tir-ei
de, rins, próstata, bexiga, uter o,

ovários e trompas. Varicocele, hidro
ceIe, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso) . Telef. 1.598

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

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
, Telefone: 1.4.05

Consultas das 10 ás 12 e das 14 As
IS brs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

I· C1ínicaD��d�ÜJÓRcií.trca)do
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos .e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

r
Tratamento da Tuberculose

Pulmonar
Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Jndutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Durpont, n. 8.
Consultas das 9 ás ·12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rtl'a João Pinto 11. 7
- Sobrado - Te1efone 1.461

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

Telefone M. 8:,4

DR. A. SANTAELLA
(Formado pela Faculdad,e Nacio·
nal de Medicina da trntversídade

do Brasil)
Médico por êoncurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno dr Hospital Psiquiâ
trico e Mauteômío Judiciârio

da Capital Federal
Ex-In terrio da Santa Casa de Mi
sericõrdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!;RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alv�ro de Car

valho, 70,
Das 15 às i8 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças'

Rua Saldanha Marinho, i O
Telefone M. 732

TINTURARIA C:RUZEIRO
Tiradentes 44:

LAVA e TINGE ROUPAS
Reformcr chepeo-

Profissional competente - Serviço rapido e ga rantido
-'-

BOM NEGOCIO
lUTa quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100 •.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de ;uros mensais.

Informações nesta redação.
--,------------------------------��---------------:--

do -Para,náGuia
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

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

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua P'rudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, 'sala, ba
nheiro etc. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00 .

--0-

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
mentos, sendo o terreo para comércio e o superior para residência"
ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00.

,
"' ..

IlUA JOS:e MENDES, casa própria, em estado de nova, construída
em terreno de marinha medindo 15x3�,' com 3 quartos, sala, varanda
etc. Preço Cr$ 50.000,00,

--0-

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais <instalações. Pre
ço: Cr$ 250.000,00.

RUA, 'ALMIR�NTE L\,MEGO, ótimo prédio construido em terreno>
de 17 x 30 Lodo murado, com 4 quartos, etc Preço: ,C{'$ 215.000,00.

-Q-

CAPOEtfRAS casa desocupada com 3 amplos quartos banheir-o
água quente e fria, banheiro, chuveiro, instalação sanitária, ele. Pre
ço: Cr$ 60.000,00.

�-

RUA VIDAL RAMOS, casa desocupada com 2 quartos, etc, Preço:
Rio de Janeiro. Á sessão compare- Cr$ 50.000,00'
ceu grande número de bancários e

trabalhadores de 011 tros setores,
bem como os presidentes das enti

dades sindicais.
Foram debatidos assuntos de in

teresse das respectivas coletívida

des, tendo o Ministro do Trabalhe
anotado todos 'os pedidos e estnda'· RANCHO QUEIMADO, ótimo prédio todo revestido de cimento, com
di) algumas reclamações, O presi- todo o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água quente e .fria, um mo

I, l d S' dl L d B 0',,', 'tor Delco, 2 dinamos com 900 amperes, 215 arvores frutíferas já pro-Cf n e o m ica o o.s anca, ios,
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00.João Carvalho, foealizou várias --o--

questões de importância para a TERRENOS
classe e dirigiu. saudações ao 1\1i- RUA FEL.IPE SCHMIDT" tendo H,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

gistro Morvan de Figueiredo pela RUA BLUMiENAU, tendo 8,7�2, rua calçada, linha circular.
sua brilhante administração. Preço Cr$ 35.000,00.

são eleitores hrasileirns os maio

res de 18 anos, que se alistarem na

fórma ela lei, ,e, em seguida, no ar

tigo fa2, precei túa quais as pes

sôas a quemié negada o direito de

alistamento. Entre essas restrições,
não figura a de ser mendigo o can

didato a ele itor ''.

o MiRj�tH} ouviu
os tr�bjlbad�res

RIO, 12 (A. N.) - O Ministro

Morvan de Figueiredo voltou a

reunir-se com os trabalhadores na

séde do Sindicato do-s Bancários do

'� ti

ô,ttttrJAZ IA !
Além das dõres agudas da

mil digestão, ha o incomodo social
• do máu halito e da azia. Com o uso
, do saboroso < P6 Digestivo DeWitt.
\ desaparecem tais vexames e ali

dÔres, pois este remedio moderno

corrige o- mal no seu inicio, graças
• sua formula moderna; Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-intestinais, Carb, de Calcio,
Carb. de.Bismuto, Carb. de mono

sodico para neutralisar a acidez ex
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastrica••
Para Iivrar-se da Indigestão, peça

:e/Iv1)tlflitt'

COMPRAEliiR��ir����77�..�r.i.VE' NDA DE

CASAS f T[I!R[1I05,f!!!!!!ii!!�!!!!!�����������
HIPOTÉCA5
AVALIAÇÕES
lECiALlSAÇOES t================.
ADHINI51�ACÃO���w---������----..
Dr IMÓVEIS TFlil'f:r TlOl1IA!�������� CATARINA

rTC.

-O--

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, eonstruida em

terreno com 15x26, com 3 quartos, sala de jantar, cosínha, ínstalação
sanitária etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00.

-0-

CAPOE)JjRAlS, casa construida em terreno com a área de 86.000mZ".
todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água ele. Preço .•. _

Cr$ 50.000,00.

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

Oficin_a Celeste [

-0- .

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

,-0-

RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.
-0-

HLPO'DECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con

sulte-rne sem compromisso. Sigilio absoluto,
* '* ,.,

F A ZEN D A

SÃO JOAQUIM, grande gleba de terra com cerca. de 5.000 pínoeíros
40 centímetros de diaméntro e muitas outras bemreítortas, como

seja serraria etc. Dou informações detalhadas aos interessados. P,reço
Cr$ 500.000,00.

(Elétro Técnica Mecanográfica)
DE

ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina,
Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de escrever, cal
cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Cbuveiros Elétricos, ferros de en

gomar, Fogareiros, ,Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

OOMPANIIIA -ALlANCA DA lAIA
...__ 117'''_ ... :' I1II
DClIlIBlOI • DUJfIPO:aUI

Cifr.1 do BalaDCo di 1944.

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidarle.
Recete
Ativo

«

«

80.900.606,30
5.978�4oL755.97

67.053 . .245.30
142.176.603,80

SiDiltrOI pagb. nOIl 6Jtimol 10 .nol

Re.ponlal 'lidade.
98.687.�16,30

« :76.736,401.31'6,20

Diretoree:
Dr: Pampbilo d't1tra Preire de Carv�lho. Dr! FreDeilcc
de Sé, Ani.io M•••orr.t� Dr. Joaquim Barreto de Araujo'
e JOl6 Abreu�

Empresa Sul Oeste Limitada
Linha de transporte coletivo entre �

FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joacaba Lajes e Bom Retiro e
Vice-Versa. ..

, SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 58. feiras às 6 horas d.
manhã.; ,

.

SAIDAS DE XAPECó: Todas ·às 28. feiras às 6 horas da manbA.
INFORMAÇõES NA: AG�NCIA GLORIA.

Praca 15 de nnvembro. 24 - Florianópolis Fone 1.431.

I "A 'C', A�I"At.,
rfII.ra. Fabrioante. di.tribuidore. da. afamada. oora-
7111 fec�õe. -DISTINTA- e RIVET� Po.eue um gran.

(,d••ortlmento d. oaBemira.", .i.cado.. brin.

J
bons e bCll'atol. algodõ••• 'morina e awiamentOI

I:.para alfaiat•• i que '.eoeb. diretamente dai
-n.. lh-o-r....... fd "'rtC01I. -A: t,;o.o

• A CAPITAL- Oh'O'ftlo a ohtll!OIlo do. Snr.. Oome..ol••t.•• do interior DO .entido de Ih. fazer.m. 'Im.
" .. ,., "Y't•• d.. "+IIII" ...,,,'.m ,,,"u t'lrrtll'r'll'" MJ.TRIZ em Plol"fi"nbooHe, .... FrLIAJS em Bluna.nau • Laie••

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PINGOS Em Sanla Catarina o
Ministro da Viação

·1

RECEBEMOS o SEGUINTE TELEGRAMA: "EXMO. SR. DR. RUBENS ARRUDA RAMOS, DD. DIRETOR DE. '�o ESTADO"
•.FLORIANÓPOllS� 13 - COMUNICO-VOS QUE, POR PROPOSTA DO DEPUTADO YLMAR CORRÊA, SECUNDADA POR
EXPRESSÕES. DO DEPUTADO ARTUR MÜLLER, COM O APôlO i UNÂNIME DO' PLENÁRIO,' A A�SEMBLÉIA LEGISLATIVA
ACABA DE PRESTAR, COM INSE-RÇlO NA ATA DOS SEUS TRABALHOS DE UM VOTO DE REGOSIJO� COMO HOMENA.
GEM A ÊSSE VELHO óRGÃO DA IMPRENSA BARRIGA�VERDE, NA DATA EM QÇE COMEMORA OS SEUS 34 ANOS DE

LABUTAS. CORDIAIS SAUDAÇõES. (ASS.) JOAQUIM PINTQ ARRUDA, 10 S:ECRETÁRIO".

No caso de São Paulo a po-
3ição do P.· S. D. está. definida
e clara: contra o sr. Ademar de
Barros e a favor da interv8n
ção, de acôrdo com a unântr-ií-

. dade da U. D. N. paulista. A Cà

.mara de Lages, ao rejeitar 11'a .

I moção contrária à conduta (10

I partido alí em maioria, foi, ape-
I nas coerente.

J Divergindo da solução. dada
ao pedido de intervenção, não
podia aplaudi-la. Valeu o episó-
dio como marca de sinceridade.
Por outro lado, em que situa

ção ficaram os udenistas? Na

pior possível. Primeiro, porque
a intentada intriga política 8
de Jma ingenuidade de pasmar.
Às primeiras palavras do tele
grama enviado ao sr. Presidcn
te da República, o enrêdo des-

cobre-se, inteiramente careca,

Segundo, porque para chegar ao

rGal. Dutra, os udenístas lagoa-

1

nos tiveram que pisar o corpo
da brava e altiva U. D. N. pau
lista. Ao sossêgo prudente, a

banoadíriha da oposição lagea
na preferiu abraçar o adversá
rio ,emborá para tanto tivesse
que se atirar contra todos os

seus correligionários bandeí-
_------------------

rantes. A intriga acalentada,
por pifia e infantil, não vingou.
Do episódio assim, o que sobra
é mais uma divergência entre
udenistas ...

FiorlanópoUs, 14 de MaiO de '948

DIA A D I, A
Lições de "UIO

,VEZ POR OUTRA, no debate dos jornais ou nas preocu
pações dos líderes, ressurge o velho porém sempre palpitante
t.ema da necessidade de grandes partidos nacionais na vida hra
síleíra. Na verdade, jamais possuímos partidos que pudessem
ser; realmente considerados nacionais, estruturados de norte
a sul, cumiada ideal das aspirações brasileiras, reflexo nítido
dessa nossa maravilhosa unidade geogr.áfica e espiritual ex
ceto a disciplina calculada do Comunista ou de seu arre{nedo
1'elo avesso, triste arremedo, acabado num grotesco pavoroso,
que foi o Integralismo, lenta e implacàvelmente esfarinhado
no pilão de nosso liberalismo.

No Impérío. liberais e conservadores eram nacionais ape
nas nas aparências ou no de:.c!o ingenuo e edificante de copiar,
cópia em qUe ficamos sõmen: e nos processos e na austera com

postura pessoal dos estadistas, as linhas vitorianas, grandes e
altas o espírito imperial e unificador do parlamentarismo brírâ
nico. Assim, a evidência contristadora é a de havermos sido
sempre regionais vivendo à sombra de campanários, nem se

quer aprendendo a odiar ou a destruir com grandeza, incapazes
ele vibrar à extensão ·e à intensidade social do Brasil.

destino

* * *
. ,

As tentativas de grandes partidos, urdidas nas campanhas
presidenciais, se desfecham melancõlíoaments em partídínhos,
rnéras expressões individuais, fejxes de interêsses locais que
nem chegam a ser verdadeiramente regionais. Mal comparan
do, em nossa polítlca temos tido apenas sargentos, no comando
de companhias. Faltam-nos sempre os €xércitos, os generais,

Haja vista, .por exemplo, o destino das duas grandes fac
cões em que se reorganizaram transitoriamente, proscrita a

Ditadura, as tendências marcantes da vida brasileira. Cessada
a ação catalítica exercida .pelo Brigadeiro, perdeu a U. D. N.
seu, resplendor de aurora para transformar-se nuns pingos de
santelmos piscando num marulhar grande de pequenas ambi
ções tr-aumatizadas. Ao invés de uma só e poderosa U. D. N.,
ternos agora várias e fracas U. D. N. e, dessa fórma, aos golpes
ou à pertinacia do extremismo da esquerda, .corn seu messia
nismo polarizador de descontentamentos e decepções, não po
demos, nesses dias agitados, contrapôr as formações cerradas
de uma organização nacional, capaz de condesar e conduzir,
dar espírito e corpo às aspirações liberais das grandes massas

brasíleiras,

*

O Diário fugiu à questão, on
tem, quando silenciou no caso

de li nossa Constituição haver
colocado interêsses coletivos
em nível inferior a ínt.erêsses
de uma família, conforme de
núncia de um vereador ude
nista. Verdade? Mentira?

o� judeus se refiram
Aman, 13 (D. P.) _ o Rei Ahi

dalla, da Trausjordância, recebem
um despacho das d'ôrças árabes na

.

Palestina, dizendo que as fôrças
judaicas no setor de Bab" Elwad
estão em plena retirada. Os ára
bes dizem ter capturado seis tan

ques e seiscentos fuzis, matando
mais de seiscentos soldados da

Haganá.

Também no P. S. D. se verificou o caso, e num relance de
pesslmismo, pode-se dizer:' que se está verificando a' mesma

pulverização sob influências regionalistas. Mas alí está um es

pírito com a vocação singular de unificar e de pacificar, que é
I) sr. Nerêu Ramos, êsse paciente cultivador de "puzzles " es

pinhosos, vigilante e implacável no esmagar cordialmente sem

derramamento de sangue, as rebeldias ou as veleidades autono
mistas na sua grei.

Enquanto a U. D. N. desfalece de consunção, o P. S. D. se

revitaliza semanalmente porque o sr. Nerêu Ramos está ínstí-
-lando, desde suas células mais reconditas, um espírito de "com
monwealth" que a vem mantendo homogenea tmtre as tocalai2
e os agravos do estadualismo exacerbado. E entre os correli

gionórios, como ao tempo do govêrno santa catarinense nas es

cola� coloniais, -está fazendo obra de professor de naciona

liza.ção, não admitindo marginais que conspurquem o idiom1:l
pessedista, qUe deve ser de pronúncia castiça, falando sem EQ

taque; de norte a sul.
Talvez ,seja esta a pr.ática da doutrina que, na sua agudeza,

ÍJ vice�presidente colheu, contemplando os destinos· da U. D. N.

(Do Dirário da Noite, de 5-5-48).
.

Eng. Leite Garcia
A nossa capital .hospedou, on

tem, procedente do Rio -de Janei
ro, onde reside, o Dr. Antônio
Leite Garcia, engenheiro emineü
te e presidente da Cobrasil, que
veio ao nosso Estado a-fim-de re

ceber e ac.ompal1har '0 sr· MinisU'o
da Viação, que aqui vem em visita
a div·etsos serviços aLinentes á sua

Pasta, como sejam as obras dos

portos de Ha,jai e Laguna, os

trabaLhos da Estrada de Ferro, no

trec.ho Hajai _ Blumenau e outros.
. Hoje, pela manhã, partiu S. S.
para Cabecudas em Itajai, em cujo
hotel almocaFá.._._
Na 0urLa visita que faz ao ImSS.Q

Estado,. formulamos ao visitante
ilustre, os melhores votos de feliz
permanência entre nós.

V. S. d'eseja oooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'? Apresente sua i!léia ou Mereoa S'eus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntári-os da ACão Social Uatari

�ense, em poder desta redação.

jPETIDLllR
IlllllNtalR

COURA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
T?N.iC�i�Ç�t!��J'
P��,:'6X�! l tJ\l� I Á

Em visi la de inspeção, ás

obras federais, e de estudos
de outras, chegará hoje ao

nosso Estado, S. Exa., o dr.
Clovis Pestana, ilustre ti lu
lar da pasl a de Viação e

Obras Públicas.

xiliar do Gal. Dutra viajará.
para Itajai, onde será aguar;
daelo pelo Governador Ade!'.
bal Ramos da Silva. Amanhã
lepois ele visitar Blumenau:
p dr. Clovis Pestana virá a

Florianópolis, onde· almoça.,
rá, seguindo, á [arde, para
Imbítuba.

Nos dias 16 e '17 serão.
inspecionadas obras em Irn,
hiluba, Laguna, 'I'ubai-ãr,
(usina de Capivari ) e mi
nas de' carvão. S. Exa. per-

na

Em São Franoisco será S.
Exa. recebido pelo dr. Leu

horto Leal, Secretário" da

Viação, Obras Públicas e

'Agl'iCllltllra, em .norne ' elo
Governo do Estado. . Após
visi ías a obras, naqrrela ci

dade, onde almoçará com

sua comitiva, o ope-roso au-

nnitará nesta Capital,
próxima segunda-feira, re.

g-essando ao Rio no dia 18.

.Concurso Rainha da Cidade
Sob o patrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL,

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Voto para Snrta.
. _

I� .

I

FRECHANDO
Eis ouíra �al' La :

"Senil 01' Guilh.erme Tal.
Agradeço, de entrada, a publicação da minha primeira car

unha. Em letra de jornal ficou muito distinta.
Ti: o mais interessante é que o pessoal gastaram. No Mercado

e entre 0.3 gameleiros e os carroceiros _ aqueles que andam á
contra-mão, empatando o deslí sar elas Hudsons e ameaçando
lhes os farois gramfinos _ o sucesso foi igual ao elo Vicente Ber
rantirio, n'O Ebrio l por 'falar nisso, o sr. leu O· Diário? �feleu
me a lenha, ás veras! IMisturoLl o meu rico leitinho com cachaça
barata e meteu-me no {fato. O .sr. não acha um crime pasteuri
zar o leile e depois fazer essas misturas tristes? Fiquei choca
do com a descompostura que me passaram. 'Não ofendi ninguem.
Contei, apenas, o que aconteceu comigo e mostrei. que, se o pre
ço do leite subiu, o prêço das consultas médicas subiu mais
ainda. Não discuti as razões das duas altas, que devem ser justas
e inevi

í

áveis, Para atirar pedras no preço elo leite, o dr. Cabral,
por coerôncia, deveria de ter a retaguarda garantida, isto é,
cobrar nus visi ías que nos f'az ou nas que lhe fazemos, um pr êço
aumentado pelo máximo na proporção do aumento elo leiLe. Para
arnaldiçoar o leiteiro o dr, Cabral deveria não dar motivo
a que o leil eiro também o amaldiçoasse. "Que .saudades do
leite haralo"! _ suspira o médico I "Que saudades do médico
barato"! _ geme o leiteiro! E a partida estaria ampatada.:
oro Cabral, zero e leiteiro, zero! A lei das compensações esta
ria certa e não se falaria mais nisso. Mas se' a alta do dr. Ca
bral foi maior que a alta do leiteiro, este venceu e tirou o dr.
Cabral ele campo. Logo, o dr. Cabral não pode condenar o lei
teiro, porque fez pior que o leiteiro! Por Deus, que isto tudo é
exalo, razoável ·e não ofende a níuguem. 'Dirão que os outros mé-

• dicos também aumentaram as consultas. É certo, Para eles e pa
ra o dr. Cabral êsse aumento deve jusLúficar-se: o maior custo.
dos livros, dos aparelhos, dos aluguéis, dos salários de en fermei
ras, .etc. Mas a diferença pcrsíste : os outros não condenaram o
leit.e iro e não usaram o faça o que e1t digo e não faça o ((ue eu

faço!
Não darci resposta aos insullos do Diário. Relevo-os. A falta

ele razão é a causa dêles e a razão não se dá' a quem a

quer, mas a quem A a t·em .. Acus[umei-me a ganhar e
a perder, sem brig.a-r. Se ganho, ,ganho�: se p e r c o,
perco e acabou-s·e! O :jornal 0h.amou-me de bêbado, de
cercador de Jrang{)s, de .não sei 'que mais. Porque? Pára que?
Tudo quanto disse na pi'imeira carta e d·igo nesta, fi.cou de
pé e na mesma. As minhas virtudes Oll os meus defeitos não
alteram a lógica e n0m modif4cam a aritmética. Até de caveira
de COllsultÓ1'io me atiraram aos· c-abelos brancos. Ridiculari
zaram um grave acidente que sofr·i e ,que quase' me transfor
ma em cav·eira de verdade, de fato, de dir-eíto e ele cemité-
rio. . . _

IPara terminar devo confessar que não acredito que o'
dr. Cabral _ a quem aodmiro, com seu per�fão, sr. Gui·lherme
_ esteja convencido de que minha a.posentadoria é de pouco
mais 'de trinta cruzeiros.

A prova é a de que me 0hama de' caveii'a de consultório!'
E não �he fica(ia bem ao's sentimentos cristãos maltratar
dêsse _j-eito - se fôsse (} ca·so _ um pobre patriCia, digno de
mes·erj,córdia e desprotegido da sorte e da aposentaJdoria.,.
,se eu lhe batesse ao oons-ultór·io em 'busca de um crédito de
saúele - a ,que até os irracionais têm d'i·reito _. seria doloro
so ouvi-lo arremesar-me o porteiro: _ ".Ponha-me o sr.
·Caveira na rua! Já! Ligeiro wmo .quem rou'ba"! E eu geme
ria: _ "IMas, doutor ... EstoU' doente e sÓ ganho trinta oru
zeiros ,por mês! Piedade ... pieelade"! E ele: _ "'Isto é tan
go argentino! p'ro inferno!"

Faca-lhe justiça. Não. o julgo ca,pall' de inter_pretar essa
Lragédia. Estou mesmo a vê-lo ao meu lado, sorrwente, ami
go, Ifeliz, a injetar-me coràgem, a confo-rtar-me, a virificar'
o pobre, o ooitado, o ino1fensivo dO' caveirir!-ha. .. que, além'
ele tudo, é eleitor! Biriba.

.

P. S. Sr. Guilherme: Se o sr. puJ:ilicar esta, prometo llilQ' _,.MÍ\
escrever outra. B."

- - . -
.,

..•. _1",,- "'�1"-'- J r!::�"l"""""'·�I�!'f"'-rr"· 'GUILHEJl.ME· TAL ;;:..
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