
rustifIcànuo o telegrama solicita

l�O, pronunciou o deputado Wigand'
Pcrsuhn as seguintes palavras:

O distrito de· Apiúna, principal
mente a séde do mesmo, necessita,
para seu progresso, de energia dé-·
tríca. Há, na séde do distrito, diver
sos estabelecimentos comerciais, "'.
fora dela, alguns industriais e, se-

RIO, 21 (A. N.) - O Senado Federal aprovou, em sua sessão de os não houver em numero que era>

ôntern o projeto 83. Foi igualmente aprovado o projeto numero déz. O de desejar, pelas possibilidades conu

primeiro aplica o decreto-lei ln. 8.922, aos atuais instrutores do ensino que depara a sua população ordd
fundamental e complementar das escolas .da aeronáutica naval. O .�e- ra e laboriosa, é, por certo, unica
uundo auto·riza a abertura de um crédito especial de 30 milhões. de cru- mente pela falta que se. faz senti!' ..� ,

,

zr-iros, cómo contribuição para o desenvolvimento eeonômico de vn- dia a dia, de energia elétrica. Apiú
rios Estados. O senador Ivo de Aquino, ocupou-se da situação de vár-ios na dista cerca de 10 ks. da de'

unmicipios catarinenses, atingidos por enormes enchentes, sofrendo, Ascurra, menor em população e

enormes prcjuizos. Do expediente constaram telegramas dos presidentes suprida de força elétrica ligada que

de inúmeras câmaras municipais solicitando a elaboração duma lei, que se acha à linha de transmissão de

outorgue imunidades aos vereadoers municipais. Rodeio. Dai para Ibirama a lín-
nha de transmissão passa por-

4 mil judeus isolados guaricamos, à margem esquerda:

Jerusalem, 2'1. (11. P.) - O 'co- do rio Itajai-Açú, e a pouca dis

mandante (la Legião Arabe afirma tância da séde de Apiúna, insulan
que quatro mil judeus, lutando do, dessárte aquele rico distrito. Co
dontro ela cidade velha, f'ioar-am

mo vemos, as distâncias que sepa
isolados. Esses f'lementos manda-
ram u ma mensagem desesperada a -am Apiúna dos pontos mais pró-
'I'el Aviv, dizendo que tE'rii� de ximos da linha de transmissão üa

capitular se não chegarem r-eror- Empresa Fôrça e Luz, são, relatív... -
ços imndiatos: mas.a mensagem
foi intel'ceplada pelos árabes,

• IU.Mi 4.JII1't«o Dl.UlJO DIi KANTA CATARINA

O. Ge,...te. 8I1lNEJ NOCETI - Diretor Dr. RrTBENS
Diretor de Redação GUSTAVo' NEVES

DE ARRUDA IU.OS
I

IIno xxxv 22 de Maio d. 1948' H. 10.256Florlan6polls- Sábado,

Na assembléia· LegiSlativa
Força elétrica pa,. Apiune.-Homenagem ã memo

ria, de Moacir Sampeio.-Enchentes.-Outres notai ..
Na sessão ele ontem, o deputado Persuhn, aprovou apêlo que ora S6

pessedista Wigand Pershun solici- dirije essa Empresa, sentido mes
.

tou da Casa fôsse transmitido o S�- ma, i.ncluir Apíúna, no municipio-
guinte telegrama: (ndaial, na rede sua destribuição
Diretoria Fôrçaluz energia 'elétrica. Atenciosas sauda-«
Blumenau ções,
Tenho honra levar conhecimento .José Boabaid.Presidente

V. V. S. S. que a Assembléia Legi s
lativa Estadual, em sessão de hoje,
por proposta elo deputado Wigand

DEFESA DO IlEGIMEI senador Ivo ,d'Aquino e

enchentes neste Estado

Jerusalém, 21 (U. P.) - En

quanto na cidade nova reina, cai

ma, a cidade velha de Jerusalém

está transformada em verdadeiro
. Andou, anos atrás, muito vulgarizado - e, aliás, não sem apa- campo de batalha e não cessa mais

rente fundamento em face de erros 'que reteimam em comprometer o troar dos morteiros árabes, Ian
as nossas mais elevadas aspirações - o conceito de que a democracia çando seus obuzes sõbre os pontos O I-t"· M··

.

já não éncerrava .conteúdo vá lido ante () evolver da sociedade huma- fortes dos judeus; e canos blinda-
.

I 19lO toaS-
na, e daí as experiências totalil ár ias, ele Lão trágicas consequências dos avançam pelas ruas estreitas

Spara o mundo. O conceito, porém, era demasiado radical, ao atribuir
e tortuosas atirando contra as ca- Espíritu anto

{JS males do individualismo ao primado das conquistas dernocrát.icas, I sas donde os atiradores israelitas .J
-

não sendo verdade sínãn flue, apenas, seria impossível esl rat.iíicar o

I
fazem fogo. A legião árabe captu- Rio, 21 (V. A.) - Ao que se

anuucia, o govcrnndor Carlos Linvelho liberal ismo num mundo que, cada vez mai s, se prenunciava rou a porta de Sion, através da
demberg desistiu de resolver o ca-

afeiçoado às maiores afirmações de soberania das massas,. Não se 10- qual entraram 11[\ três dias os re- S') dos limites com Minas Gerais
grarrarn, de�fato, manter insensíveis e íuaccessívcís aos apêlos dos 110-1 forças judaicos. por meio de entendimentos diretos
vos tempos formas caducas, que passariam a- representar simples, ,

cem o governador de Minas por
marcos históricos através da marcha nunca detída vdo progresso ma- "om-,té dos estuda0 intermédio rio Ministro da Justiça.
Ierial e do consequente :WUllÇO das reivindicações sociais, que o D1Ull- li ,'" Dessa 'maneira, te ria deliberado re-

correr para n Supremo 'I'ribunnl
do não podia ignorar, - mu ito menos sel'Ía capaz rle impedir. tes bae,·a'oos Fe'deral, pois o Judiciário (\ o único

Ora, a Brasil encOl1Lroll, sem maiore� dificl]ldadE's� mercc cios l poder qUE' pode fim; fim ao litígio
pendol'es hllmanos de sen povo, i\ fórnlllla, que, i:'0r'I)o['ifit;andQ 5111'i- Rio, 21 (A.. ::'1,) - Despachos entrE' as duas unidades da feflprà-

di.cai11cnte os claros posLnlad03 de uma democracia moderna, ol'ere- J)rot;crlen[c's de J}<'')li'!11 _�l�) Pal'::1 in- r:i\o.
fürrnam que Y<Í.nns ll!1l0PS, e ft.'cb- --------------

ce o testemunho mais irisofism<1Yel da vitalidade do sistema, que re8- r�çõ('s de e�tlldant('s fios CUI's0S Sf'- As fam,PI1· Sgua['da loelos os direitos indi.viduais, compaLíveis com a dignidade cU(!{lrios ri superior do Eslado da a municUll à Casa que o prefeito de

da pe�soa humana, sem incolTer nos excessos da posterg'ação de qua'n- Bahia, r1irigfl'am UIlI tl'leg'!'amn ao

te.
Neiva. Trento lhe havia remctidojLnu

tos l'ee1amos de uma �ociedade moderna tenham de le<Yilimar-se con-
sr. Art,b:ll' BeI'nad�g cO,n:lrlando-o DOr e-americanas alongaelo memorial respeito aos t';-

, o " - ,

,

0. .

p&ra VIsIta)' a BahHL E 01 lambf'm , traaos d 1 ]t.tJ a aque,le" excessos. E IlUO é preCISO acentuar que, aSSIm aparelbada 'nrdaclo um I elegrama ao g,pnel'all Seul, ,2.1. (n,. P.) - Um C0_rnUlll- �
causa os ,pe as u ImClS

p�,ra deJrontar um largo futuro sem apl'eensões, a democracia brasi- Horta Barbosa, -"pedi ndo para in- c�do
o oJlC�al dIZ q�IP as eSj)()��s, e cheias.

leIra, tal como se acha expressa no livre 1�'onun6iamento dos parti- [t'rceder junto àquel,e parlamentar, fIlho" dos
. memblo� do exelCIlo

- Walelemar Rupp: U. D. N. -
,,_. "j' '10 norte-amE'l'lcano estao sendo cva- ,

l' ,,' 1 fdos POlJlICOS nao merecc que a ll1eno�pl'czeD1 os que since"amente a11m ce que o mesmo ac,C!ue o
d' J 'I I Com a pa aVIa peulU se te egra as-

,
" ',.' , ' : , '

' "

'convÍle.
'

cua os, uoe a p!'essa POSSIV�, (P� , "
•

o·
•

f'plec,oDlzam. um sIslema POlItICO de eXIstenma em que o povo exerça, v!'ndo esse movImento termmar aLI' se ao l\hmstro da A",rlcultura a- 1111-

Fob Lôdas as garantias .efelivas, os dil'eitos que lhe são próprios e ina_ VI-oleo-ta explosa-O primeil'o de agôsto. Com isso, fi- oe que fosse dado o nome do Dr.•
lienáveit-> nos regimes democráticos. ORl'd � evacuação d�,s tropas norLe- Moacir de Sampaio ao Campo EXi1e-

,Cumpre-llos, porLanLo, preservar as nossª,s instituições nacionais Recife, 21 (A. N.) - Violenta :��er����ba��le�rd�()�cl:oe�r��l\I�Ift� rimental de Campos Novo�, dando�
das sinistras ameaças '([ue se dissimulam, não raro, mesmo sob for- explosão segu i da de incêndio des- a. dez do corrente. se desse telegrama, conhecImento a

mais intenções de colaboração desinteres;sada, mas que cavam clissen- Lruiu uma fábrica de ól.eo de ca- sua Exma. Viuva.

ções, suscitam dúvidas em redor da ação dos podéres públicos e insi- roço de algoelão, pertencente a Jo- Os rotarianos na Almeida Corrêa - P. S. D. -

11uam o desprestígio dos ór'.gãos consti tucionais para incuLil' no espí- sé Romeiro da Silva. Dos numero- Em belas e eloquentes palavras S.
rito público a descrença no regime,

-

sos feridos, cinco estão em estado' CO'Dfedera�a-o' N Exà. se referiu ao nosso saudoso-
Aliam-se a tais elementos sabotadores da ol'ganizQção nacional de coma e os prejuizos são calcu- ". conterrâne0. Dr. Moacir de Sam-

lodos os que,_ embora filia-clos a correnles políticas com ativa respOIl- lados em 'mais de um milhão de das"lndústrias paio, cuja .ilustração e bondade o

l>abilidade perante a Nação, cedem a solicitações inferiores, atacando .cruzeiros. proietaram como um grande e culto
Rio, 21 (A. N.) - A convite do

por sistema (e não em Lêrmos de lícito e até construtivo sentido crf- profissional. Daí em o seu e em no-

O P Id f D t' deputado Euvaldo Lodi, estiveramUco) os poderes constituidos, por maldoso desejo de incompatibilizá- rns eu e o ra me do P. S. D. a honra de apoiaI"V em visita ii Confederação Nacional
t-

. t' Ilos, quando não achincalhá-los perante a opinião púlblica.
d I d' t

.

t.
,·ao JUS as l.omenagens.

1<'; tempo de cessarem, tais' espetáculos de lamentável deseducaç,ão na 1_ tia Ae'ronáutl·CD das, �1. us rias, °tS ro tal'lano� m-II - Saulo Ramos - P. T. B. - E;u
lT b d d w 11 USLrIaIS presen ,emen ,e neSLa ca-' . - .,po I lca c, so' retu 0, e desastrosos efeitos para o interêsse (que é· ., I De

.

d d �"
,.

'1
o nome da sua agremlaçao parhda-

d l 1 B 'I' ) d l'd pIca. pOIS e emorttUa VISI,a(. ,..
. e ar os as r�SI euos a C0J]SO I. ação e prestígio do reg'ime que R' ::>1 (' N) O Pr.esidente'

.

�' ... _ na, e no seu propno, hIpotecava,
adotamos. 10,:, ..... 1. -

as depenelenclas da lllstrtl,llçao, o
I

• "

1 . d d d 'VIrda República, gencral Eurico Gas- dep. EuvaIdo Lodi pronticiou um apolO as pa aVI as o eputa o
,

•

par Dutra, ooompanhado do gene- discurso, mostrando a entrosagem Rupp,·
.'.

ral Alcio Souto, chefe da casa mi- tio funcionamento do serviço 80-1
- C�rtlo�o da VeIga - P. R: �.

litar c outras autoridades milita- cial da IndúsLria falou o rotaria-
- envIOU a Mesa uma declaraçao>

res, ,.esteve na manhã de hoje na no industrial ar�entino Júlio Des-! de apô�o ao solicitado e apoiado,
Diretol'ia de Indendência da Aero- cole, manifestando o seu ag'l'ado. respectrvamente, pelos. deputa�o!J.
náutica, onde inaug1lrou 'o serviçb pela visita feita e afirmãndo que;Waldemar Rupp e. AlmeIda Cor�ea.
reembolsável da A e r o n á 11 t i c a. levaria aos seus irmãos da Argen-! _-'- Ao nos. r:_fenrmos à con�htui
Logo após a leitura da ordem do tina a chama da amizade existen- çao da Comlssao para a redaçao do
dia pelo tenente Vieg'as Garv-alho, te entre os brasileiros e os seus memorial a ser enviado ao noSlGi·'

ponelo em relêvo a importância e c091patriotas. ! conterrâneo Senador Ivo de Aqui-
o alcance social do serviço, que liDO'

o fizemos praticando um ligeiro
estava sendo inaugurado, ,falou o 4 C'fl·an"a morreu

e involuntario esquecimento,
brigadeiro José Epaminondas" :f: a seguinte a constitt;ição da cf ..

Granja, diretor da Intendência da no ,·ncêodleo tada comissão: \
,

Aeronáutica, A S€guir o Presiden- Raul Schaefer - P. S.D.
te Dutra visitou as secções de va- Rio, 21 (V. A.) - O fogo destuill Orty Magalhães Machado

seis baracões e uma oficina na ruarejo, material e depósito daquele Ricardo Machado 112. Num cios ea-
S. D.

Departamento. O Ministro da Ae- Sebl\eS elestruidos estava dOl'mindo Antenor Tavares - P: S. D.
ronáutica, brigadeiro A,rmanelo I

a cria.nça, E.�dson Amara.l �c o�ze Alfredo Campos - P. S. D .

Trompowsky, presenciou a soleni- meses de Idad� tendo sua l11<le saldo Carneiro de Carvalho - U. D, N..
dade a,ssl'm com' o Oll' a alt _ para Jaz_cr vlnta a uma pe,;;oa nas II dR" U D N

.

'

, u� s as au Imedlaçors e ao voltar 8nconl1'ou �on er CIS -

'.' '.

torldades da AeronallLlCa. o filhinho morto. . I Brai Alves - P. T. B.
I

o
Num inslante em que, como .presentemente ocorre 110 país, é ma

'nif'esto anseio generalizado em todas as correntes de opinião políticn
a consolidação do sistema democrático adotado em a nossa Carta
Magna, não deixa de merecer reparo a atitude verdadeiramente in
congr-uente de' certa imprensa, que, rotulando-se embora ele defensora
<lo regime, assume, todavia, perante -os acontecimentos e os nossos
·]JOmens públicos, a posição equívoca de promotora do desprcstígto
-das instítuições republicanas. Não precisariamos sair mesmo de San
ta Catarina, nem mesmo da Capital do Estado, para verificar a exa
tidão da assertiva, que, evidentemente, focaliza a conduta de alguns
po líticos e jornalistas menos confiados ao putr íótíco dever de ooútrí.,
buír .para o fortalecimento, do que para o descrédito 'do sistema de
expressão da soberania popular.

Quando, precisamente, é dos govérnos da República e do Estado
que partem as mais inequívocas demonstrações de respeito às insti
t.uições republicanas, por atos de legílima e resoluta salvaguarda dos
preccítos democrál.icos, ameaçados tão a fundo por intcrôsses avéssos
a êles, não dever íamos sinão secundar aqueles propósitos, cuidando
por que não se transviem, por excessos de paixões facciosas, valores
que têm função positiva no estilo de convivência política moldado
pela Gonsl.ituiçiio nacional.

Jerusalém é um

campo ,de batalha

Navegação fluvial,
Rio, 21 (A. N.) - O Pr,8Isid�nte

da República, enviou uma mensa
gem ao Congresso Nacional acom
panhandO o ante-pl'ojeto de' lei que
e�tab�leoe as normas para a 'limpU
fwaçao -da navegação fluvial fl rtan
do outras provi,dências.

Condecorado

Div�rgiu do gover
nador mineiro

pela Bolívia
Rio, 21 (A. N.) - O almirante

Raul Lobato Ayres, comandante do
fiO Distl'iLo Naval, sediado na Base
de Ladario, 'em Mato Grosso, foi
�gl'aciado pelo presidente ela Re ..

pública da Bolívia com a condeco
ração "Condor dos Andes", tendo
.pm vista sua brilhante atuação na
rr�issão de confiança que lhe foi
olltorgada pelo govêrno brasileiro,

Rio, 21 {V. A,) - Em cerl.o�
meios politicos ,diz-se que o TTlotivo
do afastamento de Virgílio oe Me-

Rio, 21 (A. N.) - O Pr,esidente lo Franco da presidência da UDN
da República ap,rovo� a minuta do I mineira foi uma divergência com

ac.ôr,do que sera assI�ado entre. o o governaelor Milton çle Campos.
lIul1lstél'lO-_ da Educ�çao e a SOCIe- Virgílio de Melo Franco entrou
.da-de de Sao FranCISco das Chagas em choque com o sr. Miltom Cam
de Joazeiro, no norte do Estado do pos ao tentar fazer este tornaI' um
Ceará, pa,ra a ,exec'ução de obras, filmeI mais saliente no Cenário pa-,8ob o rpglmem de cooperação. lítico nacionaJ.

Acôrdo

as

mente, pequenas.
Acresce, ainda, que se acha em

vias de conclusão a nova usina dos

Cedros, elevando consíderavelmen

te, quando em funcionamento, a po
tência de todo o sistema da Força
luz, e permitindo, naturalmente.
ampliações nas linhas de transrms

são e rede de distribuição. O pedi
do que ora faço, traduz aspiração
máxima dos habitantes daquele
-IistrIto. B, portanto, em nome da

quela população que peço a aprova

ção do telegrama cuja leitura fiz ao

iniciar as minhas palavras. ,.

Sôbre o asmnto falou ainda ()

deplltaelo' Alfredo Campos.
Biasc Faraco - P. S,' D. - Co-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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uteí-
( Anuncia-se que o super-bombar-

1·
Horario das emnre- deiro kB_36" da Fôrça Aérea, car-

O ESTADO .. regando várias toneladas de bom-

sas rOdOVI-ar"l' AS bas, venceu recentemente doze
.......:=-= : .,.. J'"

.

,U' .

mil, oi tocentos e setenta e cinco

I
Olntor: RUBENS A. R�MOS �EGUNDA-FEIRA quilômetros, ou 'seja ,quase 'o dô-
P�o • Dk.-Ger.1I Expresso São Clst6vAo _ Laguna _; bro do maior vô\l sem .escalas até

IIDNEl NOCETI 7 horas. I
.-

. DlretK ......C..) 16 horas. I agora
realizado em condições se-

GUSTAVO NEVES '1
Auto-Vlaçllo lta,al - ltaJal - 111 bo- melhantes. -

Expresso Brusquenu - Bru8que -

Claefo .t. P.I'l••C": raso ' I' Embora a Marinha não revele o

IFJUNCIBCO LAMAI QUII
_���ss�:!�squense _;, Nova Trento'

percurso, os entendidos Irízam

-"'��C'!'DRAI"'I�D".;..... Auto-Viação, C&tarinenae. -. "olnvUe que uma tal distância em linha
..""'.... -- AD .. ....... - II horas. -

I
. ·-.l F" B ka",reson&aato: Auto.Viação Catarlnense _ Curitiba rela evarra o aVIa0 ue i arr ancks

A S LARA - 5 horas. no Alaska a qualquer ponto do
• • Rodoviária Sul-Br8llil - -POrto Alegre " .

!!li_ ....dor Dantas. ,. _ • _ 3 horas. mundo, exceto a Antártica, extre..
.aw Rapido Sul-BrasUelro _ JoinvU. - mo da América do Sul 'e algumas'

rei· 1....24 - Rio ele J....r. és 5 e 14 h?f'�RÇA_FELRA . parles em Mandagascar e na Afri-
BAUL CASAMAYOR Auto-vtacão Catarlnense - porto Ale-

d S I O
'

f i' l' ad.... !II'.U,. 41e OU","r.. 11 _ gre _ 6 horas. ca o, u . \'00' OI e e LI o em

......r Auto-Vtaçãe Catarmense -' CIIrlt1ba trinta e seis horas e ao aterr-issar
- 5 horas

l'eIo 1·.87. - 810 P.... Auto-Yíeção Catarlnense - Jolnvlle O avião ainda dispunha de mil e
- 6 horas. duzenLos galões de combustível su-
Auto-Viação catartnense _ TIll>arAo

_ 6 horas, ficienLes para três hor-as de vôo.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa

e 6'h horas. ,

Expresso Brusquense - Brusque -I16 horas. _

A"lo-Vlaçllo ltajal - ltajal - 15 bO-Iraso
. Rápido Sul Brasileiro - Jolnvll� - as.
'j e 14 horas.. ' i/ QUARTA-FERA
Auto-Vlaçfio Catarlnense - Curitiba E.critório: Rua Joã'l Pinto- 5 horas.
Auto-Vtação Catarlnense J.oinvlle n" 18 - Florianópolis

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense _ Laguna
IB Ih f- R��?doh�;tBrasuei�O - Jo1nvlle - às ata a eroz

;; e 14 horas.
•Expresso SAo Crlstovllo - Laguna -

I horas. 'I'el Avív, 20 (U_ P.) - Segundo
Expresso Brusquanse - Brusque - ,

.16 horas.
.

infor-mações que chegam de Jeru-

':a:uto-vlação ltajal - Hajal - Iii bo-
salérn, a Legião Árabe, com o àu,

Ex'presso Brusquense _ NOVIl Trento xílio de e�magadora burrag'em de
- 16,30 horas.

"11
-

'd'
.

d dRodoviária Sul 'Brasll - POrto Alegre I areI lana, re UZIU 'os JU eus e
- 3 horas.

QUINTA-FEIRA alguns seLares armellianos da cida-
Auto--Viação Catarlnense POrto de murada duranLe a noite de 110-

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Cata'l'lnense

- 5 horas,
Allto-Viaçl!o catarinell8e

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense _ Tu;barAo
- 6 horas.
Auto-Vlàção Catarlnense - Laguna

- 6.30 hOras.
Expresso São CristovAo - Laguna -

7 horas_
Emprêsa Gl6rla - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 boras.
Auto-Viação !tajal -. Itajal _ Ui ho

ras.

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - às
5 e 14 horas.
Empresa SUl Oeste Ltda - Xapec6 - às

- 6 horas.
SEXTA-FElRA

Rodoviária Sul Bra.sll - POrto Alegre
- 3 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horils.
Autr>-ViaçAo Catarlnense - Jolnvlle

- 6 horas.

Auto-Viação CaJt!lrlnense - Laa-una
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

uma à rua Nova 1 tento n7 horas.
Auto-Viação ltajal _ Hajal - 16 ho- 45 entregando a chave ime-

ra��presso Brusquense Brusque _
diatame.nte.

16 horas. Tratar com o sr. LeopoldoRápido 8.ul Br8Jsilelro - JolnvUe _

às 5 e 14 horas. \ Coelho à rua Bu/cão Viana 41.
BABADO
Catarlnense _ Curitiba

'....... •••••••••• • •••••••
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•• Itld.os nos .rt1,..
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Farmacias de plaotão
MF:S DE MAIO

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

Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia RauB

veira - Rua Trajano;
29 Sábado Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra; I

30 Domingo Farmácia Santo Agos
tinho - Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será feito pela

Farmácia Santo Antônio sita á Rua

Jeão Pinto.
A presente tabela não poderá ser

alterada sem preVIa autorização
deste Departamento.
. . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . ,. ..

Viacão Aérea
-"H-orário
Segunda-feira .

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10.40 - Norte

PANAIR - 12,47 ---;- Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Norte
VARLG - 12,39 - S�l

Quarta·feira
PANAIR - ,9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

�orte
VARIG - 11,4,0 - Norte
PANAIR - 1:2,47 __ Sul

Quint'a�feira
PANAIR. - 6,50 � Norte
PANAIR - 8,30 - Sul.
VARIG - 12;30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
.cRUZEIRO DO S,UL - 15,30

Sul
Sexta-feira

CRUZEmo DO SUL - 7,20
Norte. .

. PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte

PAN�IR - 12,47 - Sul.
Sábado

VARIG - 12,30 - Sul
tllRUZEIRO DO S,DL 13,55

Norte

J!)omingo
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Sul

\
PANAm - _1-2,47 - Sul. �i&.i _.

.....

......
11.-
••••
....

COMERCIANT.B: ..,t um U-
1TO à Biblioteca do Centro Aca
•ftnioo XI � Fevereiro. Coa-

•

tribairú, aeaIm. pua a fonna
elo eo1turtl doe eatarlD�
14ft amanhi I

("Campanha' pró-Uwo- •
.. 4.. Xl d. "-.'I'OtM \

Super-b{)mbardelro
americano

/

20 (U. P.)

••• � ••••••••••••••••••.••• !' •••••••••••••••••••••••••••• ,... .,
.' �

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A
..

..

.

Washington,

Glória - �. - 7'" ti«. RAFAEL G CRUZ LIMA

Auto-Viacão Catarin.ense·- Jolnvlle.

-lut���r�ç�o Catarmense - Tubarão"· refuqiados
- 6 horas. IExnrp,sso Sâo CrlstovAo _ Lllgu1l8 _ Rio, 20 (A_ N·) - Até o dia 30
7 horas.

"

. de junho pt'óximo, o Brasil d�verá IExpresso Brusquimse .- Bru9Que.- .l'ecebel' cerca de 3.400 l'ef.ug!<ldós14 horas. .

Auto-VlaçAo Itajal _ ltaJaf _ 13 ho. europeus, que completarão a atlun-
raso tidad'fi ,u q)le se' obJ'igon, pelO 00-

I

Expresso' Brusquen.se - Nova Trento nbecido acôrdo ,de Londres, e até
-

E���es��r�iórla _ Laiuna _ is 1)2 o último dia do ano, mais 5.000
e 7 1/2 horas. refugiados. Este é o ponto llrin
-------....;:..--.------ cipaI do novo acôrdo que acaba de

Q VALE DO ITA..iAJ ,er firmado entre o govêrno brasi-
Pro";nrem na Ag�nel.. leiro e o enviado' 'esp.e,cial da Co-

Progresso, missão Preparatória da Organização
LIVRARIA 43, L� Internacional dos Refug'iados, do-

-nnaa cumente. que será elado á publici-
.n.VQA dRde com a declaração conjunta do

Rio e. \Va.shington, dentro de

POU-jcos clJas.

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

Um· presente I

ao, Prefeito I
Rio, 20 (A. N.) - O Encarregado I

de Negocias da Embaixada do Ca
nadá, em companhia de Sr. Delis
le· tambem daquela legação, esti
veram no Palácio da Prefeitura
afim, de entregar ao prefeHo An�
gelo d:e M�rais, um pr'esente que,
l�e �OI envlad� pela capital da pro- :
v.mcla de Mallltola. A aludida ofer- I
ta. que consla de uma cigarreira e

.

de um cinzeiro de prata com o

bTasão daquela cidade" devia ter
SIdo .�ntr.eue ao general Angelo de
MoraIS, pelos delegadas de Wime
peg, ao Congresso realizado no ho
tel Quintahdinha.

Cu1'ltiba

'JolnTile

Curitiba

Auto-Vlaçl!o
-'5 horas.
Rápido Sul Drasilela-o - JoinvUe -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

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

,
,

Aviso aos Estodantés
Estudantes em' férias que dese·

lem viajar conhecendo todo o Es·
tado poderão obter os fundos ne
�6ssários executando facil tàrefa
que bem �xetutada lhes proporei 0-
Dará ainda algum saldo em di·
'lheiro.
Tnformações à rua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
�, ás 17.

e

[iR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

je .. Ambos os lados receberam re

forr:os para a batalhá decisiya.
Fontes jucláicas admitem que se

ti-ava urna luLa feroz naquele bair

ro, dis,pulJalldo-se cada çasa- e ca

da .quarto. Lembra-se, a propósito,
que o bairro armeniano foi cons

truido sôbl'e ruinas de outros edi
fícios da antig'a deskuiçã6 da

guerra passada.

CASÃO MISCELÃNEA 'di���:
buidora dOI Rádiol R.' C. A
Victor. Vâlvulal e Di,co••
Rua ConselheIro Mafra

Casa--Vende-se

.

e-,

Vêm ai 3400

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

Emprega-se com 'vantagem para com

bater as irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras: Ê calmante e re- .

guIador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua COITI

provada eficácia, é muito receitada. Deve

toda parte.
encontra-se em

(87297)

....... ,. .. ,. •• ,. ,. ,. ,. ,. ,. • ,. ,. ,. ,. 0." .
.

.

Seu processo
ainda pão foi despachado?

Escreva sern demora ao Escritorió Jur idico e Administrativo,
Caixa Postal 4.182, 'Rio de Janeiro' solicitando informações. Esse Es
or-itor io se encarrega de acompanhar e requerer no Mínlstérto da"
.Justiça o que neccssario foi' á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, cerlidão de. nascimento e de ..

casamento de qualquer parte do Paíz.

de naturalização

de Vide;
...

naoo socialismo, estilo
teoria

Scarborough, 20 (V. A.) - O socialismo é um estilo de vida -

primeiro .mínistro Áttlce disse que não uma teoria econômica. O so

a u-ansf'ormaçâo da Grã-Brel:mha cialismo exige um padrão de cida

.numa democracia sociãüsta era dania mais alto do que fi capitalis-
uma longa ·e dura tarefa e que "a mo. Venceremos as nossas recen-·

esLra.da é mais tong'a do que SUpll- tes dificuldades .. Praticamos uma.

nhamos". Em relatório parlamen: política 'que ,se baseia em princí
Lar á IGonferência

Anu,
aI do Parti- I' pi,os e se aplica a 'fatos da situa�.

do Tr.a:bal'hisla, Attlee disse que ção ... A nossa grande tar,efa esta

"podemos ver mais claramente O·S à nos'sa frente - fazer com ·que o·

duros e grosseiros recorles· da pai- senso de obrigação do cidadão pa

sagem" e pediu a unidade dentro 1'a com a coihunidage mantenha o

do Parbido, pois "precisamos de passo -com as alterações que efe-

tra.balho comum nos tempos por ,.
tUfllmos na estrutura da sociedade.

vir". Insistimos tauto nos deveres como·'

Disse o primeiro minisLro: "Es-. nos direitos". -

l.amos empenhadas numa grande Attlee falou na "intermitente li

aventura. Tent.amos construir uma· deranca" da oposíCão por Chur-

grande e livre democracia socia- chill e disse que Lord \Voolton,..
lista. Uma sociedade ,transformada presidente do' Partido

.

Conserva

paI' métodos não democráticos dor, "não tem no seu estoque umal

perde o hábito da democracia. O política - somente ,peixe J)ôdre"•.

DATILOGR FIA
(orrespondenda
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M PigozZl

METODO:'
Moderno e Ellcienter

RUA ALVARO DE (A�V"'LHO, 65
,-----------------------�-----------------------_.-------

-

A
. DIVULGACAO

,

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio 'Cultural

'

.

Economico financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA pQST "L, 775 CURITIBA

Ji
",
�;

. ,., ,.,

COMPANHIA -WANtA DA lAIA
...� .. 117. - ... :' IllA
DCIIDlel·. mIlIIN.OI

Cifra, do BalaDCo d. 1944.

CAPITAL E RESERVAS
Respon,.bilidatfel
Recete
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606.30
5.978:401 ;755.97

67;053.245.30
142.176.603,80-

•

•

SiDi,tro, pag91 nOIl.6ltilDoI 10 aDO.

Re,ponlat. ; lidadei .

98.687.816,30
• :76.736,401.3,6,20

Diretore"
Dr:.�1Pamphilo d'Utra Freire
de Sã. AniliofMa"orra,� Dr.
e Jo,� 'Abreu;

.

de CarvP.llbo. D,: 'P'ranc:lltco
Joaquim Bsrr eto de Araujo

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�LlRA TENIS CLUBE •• PROGRAMA ,PARA (O MÊS DE MAIO •• DIA 22 (SABADO) GRANDE "SOIRÉE" COM INíCIO AS 21
- ,HORAS; -DIA 30 (DOMINGO) "SOIRÉE MlGNON" ÀS 20 HORAS. (PARA A SOiRÉE ,DE 22, RESERVA DE MESAS NA

t" RELOJOARIA MORITZ)
ur:SPEDIDA�nch�ntes'···IV I A' J 'A

pIO, foram reg�strados danos cau- I
s�d_os nos, segl1l�tes lugares: Pont.i i Firma recém-organizada, com ótimas representações,

A�,{JVERSARIOS: Flll� do Su!, Baixo Salto, São v, I necessita de dois viajantes para trabalharem neste Est-cdo,

,:SRA. CELSO FAUSTO DE SOUSA l;.nhm, Bonito, yalsugana, Lageado, i à base de eiuâ« de custo e comissões. Cartas de prôpr i-s

Transcorre, hoje, o aniversár-io
Pitanga, Frederlco Macacos, Agn�,: punho dando referências à Caixa. Postal 361 - Fpolis.
Conquista, Rio do Tigre, Veado,'

, ,

natalício da exma. sra.: d. Maria
Vigolani, Reginaldo e Claraiba.·

Fausto de SOllsa, digna espósa do
No lugar denominado Ponta Fina,

,noSSO destacado conterrâneo dr.
as pastagens foram invadidas pelas,Celso Fausto de Sousa, .competen-

te superintendente do Servíço de' águas que arrastaram na sua passa-
.
,_' gern tres rezes sendo no dia dezoi-

JhscallZaçao dos Por los' em Lagu- t t do
i 0, encon ra o morto, apenas, um

lla;\ di�:tI'11La, dama,
. .

L d
'dos animais desaparecidos, o qual R- � - CllJas VII' u es . .

-

ecursos para o
. . na tentativa da, fuga enf'orcara-ve

,peregrInas lhe granjear-am, em ' !
'

" Rec ursos
nossa sociedade, inúmeras e sele- I na r�magelll de urna das arvores.

Rua Debrei 23
tas amizades, neste auspicioso I O no do Br�ç? �ue corta de leste a

I.evento, receberá, -certarnente, mui- : oeste o rnurucipro, teve? seu vol�
tas felicitações, às quais juntamos 111lC de águas elevado alem de seis I

'f'esp.eitosa e [uhilosumente as nos- metros" arrastando n,a sua passagem ! I.

"I'ande quantidade (h 'irnais que i .loão José Mendonça
-sas. '"

I
-

D. DIVA GOMES SCHLEMPER se achavam nas proximidades.
•

e

P L I I MartI! Gomes Mendont"a
Deflui, na data de hoje, o' aní; c a gravura, vemos a pu 1-

I
,..

versário natalício da exma. sra. d. te Vidal Ramos,' sôbre o aludi-! P.trtlel'pam 00.' por.1'!f,e. e

.Diva Gomes Schlernper, virtuosa do rio do Braço quase coberta pelas' p."OO. d. .u�. reJ.oçõel o

'T'
•

idê f
.. controto d. COlam"nto d.

-espôsa do sr. Paulo Schlemper, in- , águas. arras resi encias oram ln'l NO filha lOA aom o Sr.
-dustrial em Itajaf. m.didas pelo rio ?brigao<w a

_

desa- i Eny Lua ele Moura
'Dama que aos dotes' de distin- IOJIll" os seus habitantes, i F'poU•• , 13 d. moia d. 1948

,�ão alia os de arabítídade ineo- O transito esteve interrompido Iltl'

mum, conta não só aquí como em quinta-feira. (dia 20), quando, ain

Haja!, onde atualmente reside, da, as estra�las estavam �bertas Pt'-j. largo círculo de relações de arní; Ias aguas. N esse mesmo dia, os ,1)'*11-

.zade, que terão mais uma vez o sageiros que viajavam no ônibus -Ia

-ensejo de testemunhar-lhe através empresa Expresso Brusquense, com

-de expressivas homenagens, a es- destino a esta capital, submeteram-
;tiroa de que goza. se a baldeação na cidade de Tijn-

_.\ essas homenagens nos associa- cas, sendo obrigados a sêr ti-a-is- .... '

Irma'D'·da"de"
-.,

'do DI·vIA'no'· E.l Sa- ot·o'"'mos com prazer. portados em pequenas embarcações
. Fazem anos hoje: no lugar conhecido por Joaía. Na,

S S' T
·

d d� os srs. Abelardo Goulart, fa. passagem por Nova Descqberta, estã e rl'o a 'e-raleiro com .exercície na Capitania localidade tinha também, o leito da r-, , ,�
. "';,."".; . ••

-dos Portos; d. Noêmia Lopes Via- �strada, coberto de agua, sendo quu-

ma, digna espõsa do sr. Utú Viana, se impraticável o transito por ali.

representante comercial; Reginal- As gravura� dão uma idci-a

·da Mund, digna consorte do sr. aproximada do ocorrido.
.;E,'aldo Mund; d. Laura Boro da

Silva, viúva do sr. Manoel P. da
. Silva Júnior; d. Hel�na Martins

-�Fóns�a, ,espõsa do sr. Conceição
.Fenseca, dedicado professoi' de
.,música do Abrigo de Menores;

- os jovens Iódolino S. Oliveira,
�omerciário, filho do sr. Eurico
:8. Oliveira, bibliotecário do Tri�'
]muaI de Justiça; Lauro Luiz Sil.
va, estudante, filho do sr,: Narbal

':Silva, guarda-mór (la Alfânde.ga;
- a gracio.sa e pr-elldada meni

.na Rita d� Cássia Ligooki Ulpes,
,dileta filha do distinto casal Eu·
.elides TolenLino e Gilda Logocki
�opes.

DASAlMENTOS :

ENLACE CôRTE-CHEREM

NTES impossibilitado de despedir-rue
pessoalmente de todos os meus ami

gos, ora o faço pon intermédio de

"0 Estado", oferecendo meus pres

limos no Ministério da Marinha, Rio
de Janeiro.
Álvaro Pereira do Cab6, Capitão

de fragata.
.

"

Escritório de Advocacia
D,.. Samuel Diserte, Pery Barreto, Des. Ma",ido F'ur tsdo Cinemas

ADVOGADOS I RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas

Supremo Tribunal Federal Tribunal de I 'Finalmente apresentamos hoje li
e Tribunal Superior do Trebelho, celebre obra de Stefan Iwaig, trans
G-rupo 616/617 -- Explanad-i' do Castelo portada à téla com todo o seu

R I O D E J A N E I R O realismo ...
AMOK

COM: Maria Felix - Julian Se

ler. .. Um drama de alta intensida

de dr-amática
No programa: Cinelandia Jornal

_ Nacional - Cuidado que as vistas

enganam - Short
Censura até 18 anos.

FILHAS DO VICIO

foticolau Francisco de
Moura e

PaIm ira Luz de Moura

orticlpam 00. parent.. s

p"•• oa 1 de sua� rela",õ'l. o

con� .... to d. C:CIICln'l8I1tO de
,eu f 'ih� ENY com Q Srita

1«11\ Gomei Mend�n...,.,
'f'iuquinho •. 13-6-1948

I---'-OA-e-r-NY--'
"

.•_......._..

noil7f· I

I ...................... 0 •••••••

ROXY hoje ás 7,30 horas

1° Jornal doa téla - Nacional 2"

'Willard Parker - Anita Louise

OS MOSQUETEIROS DO REI

Uma página vibrante de, aventu-

ras e heroismos ..•

3° Bud Abbot e Lou Costello
DOIS RECRUTAS VOLTAM
A melhor comedia desta impaga

vel dupla ...
40 ContinU!i�ão do seriado
A SOMBRA ,DO TERROR

Torcidas... Ação.,. Emoção ..•

Preços: c-s 4,oQ e 3,00
Censura até 14 anos.De ordem do Irmão Provedor, tenho .a honra de convidar as Au

toridades Eclesiásticas, Civís e Militares, &.sociações de Classes e I)

povo em geral, [lara assistirem a tradícional Festa' da Santítissima
Tl'indadc; a realizar-se nos, dias 22. do mês em curso, constante do

'pl"nflra,ma abaixo:
O Çs-.Íl'Ôlto Mut..ro ,-.-.di"., otere' • �o

ca Goa .eu. o�i'Cld04t ./.) C"Mlho� s...u3ADO dia 22 - Novena ás 20 bons. Barraquinhas, Leilãu,
plOl'lo. _ Cft:.lhur .ort.io. por <4'$ Quermesse, fó'gos soltos e grandes novidades em fógos de artifício .

'5..00 m�. DOMINGO, dia 23 - ás 7 horas, missa com, Comunhão geral. ÁS
___

o __-!-

Cabral Machado, filha dilela do sr. HI horas, :missa solene, com Sermão ao Sanl� Evangeglho.

Nels{)n D'Almeida Machado e de A seguir, grande moviméntos de Barraqlli'1lhas, Leilões e Fógos,

d. nma Cabral Machado. t'tc.

O ato s·erá testemunhado no Ct-, As festividades' serão abrihantadas pela valorosa e popularíssi-
vil, por parle do noivo, pel{J sr. ma Banda de Música "Amôr a Arte".

Júlio Blandy e exma. espôsa D. Trindade, 20 de Maio de 1948.,

Cora Linhares Blandy e sr. Nelson OSMAR SILVA, O Secretário.

D'Almeida Machado e exma. eg.pô,
sa D. 11ma Cabra! Machado. Por

parte da noh'a, .pelo sr. Jaime Li

nhares e exma. espôsa d. Edith

Dêntice Linhares e sr. Otávio

D'Almeida Machado e d. Leovegil
da ele Sousa Cabral.

O aLo religios,o, será testemu

nhado por parte do noivo, peio sr.

Tenente Ivan Linhares e exma. es

pôsa d. Gilq3 �aria Lillhares 6'

péio sr: Cap. ;Nêlson Asdrubal Car�

pes e d. Aida Dêntice Carpes e

por parte da noiva, pelo sr. depu-
t.ado João José' de Sousa Cabral {'.

·8'
•

doxma. espõsa d. Dulce Augusta Ca,..,
.

D'le n'D p!assa Obr;l e Ile!o �l'. Acelon Sot.lsa e ii. .,.
, ,U

. .. '

Carmem Freisleben Sousa. A data de hoje recorda.nos que: No' programa: Jornal da téia n.

Após o casam�nto O jovem par - em lli04, o i�glês Clarles J"eigi'l PASTILHAS 41 - Nacional Imperial Filmes
seguirá viagem de núpcias até a tomou. posse da margem esquerda

VA L' OA
Preços: Cr� 5,00, 3,00 e 2,00

capital paranaense. do Oiapoque, em nome de' seu H'�i, Censura até 18 anos.

Fazemos' aos nubentes, votos de estabelecendo na embocadura tio
•

, , .. .. .•. ., ..•••

felicidades. Río, junto ao Monte Lucas, uma Co- IMPERIAL boje ás 4 e 7,M borftll

VIAJANTl-;:S: lônia; PrograIrul Espetacular
PREFEITO -CMtLOS RÉGIS - em 1737, travou-se o combatt' i!, 10 Um filme'repleto de lutas, sen..

Chcgou, ontem, a esta capital, naval de Martins-Garcia; sações e torcidas
onde tratará de interêsses do �eu - em i 792, embarcaram para H UMA NAÇ.{O EM MARCHA

munidp�o, o dr. Carlos Régis, pre- Africa alguns réus da Inconfid�n-
.

COM: Joe} Me Crea - FranceS

reito municipal de Tutarão. cia Mineira; Dee - Lloyd Nohm
Em "sua companhia, se- eDCOU- - em" 1812,' em ltapicurú-Mirim Um. embate de gigante... Ação

lram 'também nesta capilal, em vi- (Maranhão), nasceu o jornalista e C'::.m,-nha- (1It .. fo'"r'd tninterrl:l'p,ta
'

sita a pe!'isoas amiga·s, sua exma. lústoriador João Fraficisco Lisbôa; "U • 39 Continuação d� sensaci,onal

espôsa' e gentilíssima filha. - em 1823, travou-se I'J combate Vende-se um uspdo, com seriado ,"

LOURENÇO GIOLLO ' de Olaria, duranta a Guerra .da Ih- 6 cilindros. O GRANDE Glif:\flRElRO
Encontra-se nesta capital o sr. dependência; Ver e tratar na Cia': de 'COM: George Breut - Fl-anki.e

Lourenço Giollo, diretor do Frigo- - em 1840, o Major Joaquim Pe- CiglJrroll> So..uz.a Cruz, à rua Darro ç RIN-TIN-TIN
rí-fico Catarinense S. A�, de Tuba- reira Chaves Gralhada, comandao- João Pinto, 16 8/go Episódios.
rão. do 300 homens, derrotou no com- 4° Final do misterioso seriado:
UBIRAJARA CORR:JljA DA SILVA bate de Ribeira (Maranhão), uma deu o de Holanda Cavalcanti, taiU- SEGREDO DA ILHA MISTERIOSA·
Está entre nós o sr. 'Ubirajara Divisão de 1.000 insurgentes; ;bém Liberal; COM: Ri'chard Baley

Corrêa da Silva, funcionário pú- - em 1847, o Visconde de

cara-I'
- em 1854, tomou assento no

se-115°
E;pisódios

blico 1'ederal, que reside na cida- v�las (Mano:1 Alve� Branco), orga- nado, Euzêbio de Queiroz., Preçoo Cr$ 3,00 únicJ
ue de Tubarão. mzou G Gabme1e LIberai que Stlce- Andr"; Nilo TadasclI .censura até 10 anos. "dJi;, ,_,

.. " " , �:
.

ODEON hoje' ás 2· horas
1° Brasi.l Central - Nacional '.'"

.._,; Um filme repleto de lutas, 1'0'

man�cs, sensações e aventuras. UIU

Wme que põe em relevo o amÔr.
enal�e a abnegação e glorifica u

UMA NAÇÃO EM MARCHA
COM: Joel Mc Crea - Frances,'

Dee - Lloyd Nolan
Preços: Cr$ 4,00, 3,00 e 2,00
Censura livre, Creanças maiore:t

de 5 anos. poderão entrar.

-,
,

ODEON hoje ás 4,30 e 7,30 horliS

10 Um argumento pezado e que

põe em foco um gra,,'e problema se

ciaII Vulcanizadora Leonelli.'
ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MAOUIHABiO MODERNO
Perfei�ão e geft.ntiá 'e�: Pneus.. CamafU, Sspsto!'o,

'1.Galo..:hu, Cintas de Senhor.. -etc, ..

. Molátagens de PNEUS e$D. 5 at'Dutos '

Rua 'ire�ei� ToleàÜno �·11!. S· FLORIANOPOLIS

COM: Cecilia Parkel"
Storm - Roget: Pryor

A história de jovens colegiaL"
quc se aproveitam da calada àa

noite para entregareil1-Se ao vicio
. Fortissimo .. - Impressionante
.2<) ui';}' fiÍme' movÍI11entado süpc"

rl.or: a �'�'ÃIla�ça de '�Q�'. � ,_.�

U�A NAÇ"W &'\{ MARCH'A
COM: Joel Me Cera - Francelt

Dce - Uoyd Nplall
Aventura e GlÓria

.

Na residêncja da mãe da noiva,
"à rua Vidal Ramos, 63, realiza-se,
boje, às lO horas, O ato civil . do
,cenlace matrimoilial do nosso pre
'_zado cont.errâneo sr. Jair Côrte,
!'I(lom a distinta s-enhorinha Nereida
'<Cherém. Paraninfarão êsse àto,
'PaI"' parte do � noivo o sr. Sidney
.côrt� e 'a senhora d. GililbermiÍla
'i:. Machado; por parte da noiva, o
;Sl'. João Cherem e sua exma. se

nhora d. Paulina Sfivellerg Che
'.rem.

À cerimônia religiosa que terá
:lugar na Cat.edral Metropolitana,
..comparecerão como patlrinhos do
�10ivo o sr. OTivérío V: Côrte e sua'
e.xma. espôsa d. Alzira R. Côrt€ 6

·'da noiva, o sr. Chaffí Cherem e

.sua digna consorlR d. Férida Ma
ria Cherem.

_, Aos felizes cônjug� ó "O Esta
,{ia" ,formula os �1elhores votos de
felicidades ..

-

Civil e religiosamente, realiza-se,
UlOje, na residência dos pais da

'floiva, à rua Felipe Schmidt n. 85,
nesta Capital, o enlace maLrimo
'Hial do sr. dr. Lauro Luiz Lisha_
res, ilustre advogado e alto fun
'cionário da Caix-a Econômica Fe

,,{jeral, filho do sr. Jayme Linha
re'8 e de D. Edil,h Dêntice Linha
d'es, Ciim a exma. Sra. Ana Rita

Gale

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,CLUBE DOZE DE �GOSTO

ARTIGOS DE PORCELANA Insinceridade!
.. � II'

COMPRANDO VERIFIQUE A MARCA soviética
, Wash ingtou, 20 (V. A.) - o.

e' L
.

-secrelár io ele EsLado, George Mars-II,. l]iiiI I hall� dc?larou que 0.5 "russos depois

A.'V � .d de micrarem a sua ofensiva de I
. � '1 paz", não deram sinais de_querer!
O A sincera:n�n te buscar �oluçoe: por I :========:::::=============================:::=======--------

,,,. J intermédio dos organismos lllter-I 'rERRJ�No.S :mM COQDE]R!o.S
, �

'I nacionais existentes. As declara- I :Tenden:-se diverso.", com chácara, á beira-mar; diretamente ou

Q " ções de Marshall, feitas no decurso ! por Intermédio e sob !'inanciament� .dos Ins títu los.

• de uma enu-evista coletiva com a Planta e informações - Rua trajano, 16.

M A U A imprensa, estão de conformidade __ .. _.--._.
---

BARATA "CHRYSLER"
'. com afirmativas suas anteriores, Vende-se uma, em ótimo 'estado - 110 H. P. Tratar ,com Lourival

exortando os soviéticos a "agir
"

Almeida - telefone 1.406.
em várias disputas internacionais.

"o. que o mundo necessita nrgen-

temeu lo - disse Marshall hoje -

é de uma atuação construtiva-e re- TODOS OS D,OilllINao� I
paradora, especialmente com res- 1'1 1 U O,
peito ás questões que se encon- ONIBIIS PARA AS / I
tram atualmente pendentes ante I

C
.

-

eh
·

t'
\;' organismos internacionais".

.'

COLONIAS Iorpu-�ft 'IS'
.

I Referindo-se diretamente ás pro-;
,

,

.

. ,.... � '1II.!f1 31" M . Aproveitem a conhecer e a

paS-j" 'Ill "post.a.s recentes do primeiro mi-
sal' um Domingo, alegre nas Colô-

nislro Stalin, de negociar a liqui- uias de Santana, Sta. Tereza, São
Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mer�ê d�e Deus e da San-

dação da "guerra incruenta", ten- Pedro, de Aícantara ou Angelina, I
ta Sé Apostó lica, Arcebispo Metropolitano' de Plorianópol is, etc ..

d ) f
. . •

ih I'

dital vi d
-

J Jesus do como base o programa exposto viajan o em co� ortáveís 0111 us

emj'Aos que o presente e ital VIVem, sau açao, paz ,e aençao em
I"

'

." dis viagem de recreio.
.

Cristo., ,. pOI Henry Wallace, -Mar:;hall I�- TODo.S o.S DOMINGOS
Fazemos saber que, sendo o próximo dia 27 do corrente, cons�: se que a einceridade dos

deSejOS, Partida ·de Florianópolis - 9
Igrada à magna solenidade de Corpus Christi, em que se homenageia manífestados pelos soviéticos será horas _.
,

,3 própria Divindade no mistério do Santíssimo Sacramento,; e para
determinada' pela . atitude que <,IS-,' Chegada a Florianópolis - 18

el'atender aos justos desejos de nossos amados dioeesanos : Havemos por 30 J. -

d C d D " di Li 't .

.

toras
bem determinar para aquela data a solene procissao o orpo e BUS' sumirem _DOS., IS �n .os..ol'g'an!s,u:os Informações e vendas de passa-

.

-que se verificará como segue : • ,onde eslao em processo negocia- gcns na Agência Brasil á rua 7 de I

Beunídas as associações religiosas abaixo especificadas, e naquela ções entre Lodos os Estados inte- Setembro, nesta Capital e na Casa 1

mesma ordem, dentro e' no 'adro ria Catedral, um pouco ant.p" das -!ô
ressados. Disse ainda que no pas- Come.reial, de Andre Maykot, no

'horas - 4 horas da tarde -: desfilarão ao sinal dado, lenta. contínu(! -

E I
'

,

Ii
-

. I -
.

'('.
-

I' ·stretto..
-e ordenadamente, e precedidas. da Cruz 'processional, e sob [.( .. H'rí,�ao sue o o� sovie lCOS. impec Iram _

os
Reserva desde já a sua passagem.

imediata dos revmos. saeerdotes, chanceler e auxiliar da Cúria, que progressos de, tais .negociaçoes.
•••• ••.• ..' ••..• _ .•.•...•.

acompanharão o préstito, obedecendo ao seguinte .intinerário : .

Quando se lhe perguntou específ'i-
Praca 15 de Novembro - lado do Palácio - t'uas Visconde de

<Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Marinho, Praça Getúlio camente se os russos haviam dado

Vargas, rua Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira e Oliveira, rua, mostras de modificar suas táticas

Arcipreste Paiva, Catedral.
'

A bênção, para' que não haja interrupção dq préstito, será dada
no adro da Catedral, para alcançar a todos os fiéis.

A ordem das entidades e associações, no prestíto, será a seguinte:
Cruz processional, Instituto Coração de Jesus, Asilo de órfãos, Congre
gações Marianas Femininas, 'Ação Católica, Associação de Sta: 'I'eresi
nha, Damas de Caridade, Apostolados, Ordem 3a de S. Francisco (Fe
minina), Congregações .Manianas Masculinas, Irmandades, segundo a

ordem de precedência ou costume, Ordem 3a. masculino e por úllimo,
a Irmandade do SS. Sacramento- acôrdo em que não transcorreu

Cada associação deverá apresentar-se com OS respectivos cstanuar- tempo suí'íciente para se verifica
tes e distintivos. São permitidas cria.nças na pl'oçissão, só vestida:; d� rem modificações. 'Marshall riu
anjos para abir o préstito que desfilinl, corno tl'Cima se disse sem

quaisquer inte'rrupçã-es na marcha, o.s fiéis ,e famílias que não Pl;dereru de boa vontade quando um 001'

.acompanhar a procissã'o deverão postar-se nos passeios das ruas do respondente lhe perguntou se re

:(.rajeto, para assistirem a sua passagem. __
ceberia "o minisLro das Relações

Para assistirrm à procissão de Corpus. Cl)risti deyt'rão achar-5e
.

ExLerior'es sovi'ético'; Moloto\', no
à hora marcada todos os clérigos de ordens menores e sacras, seculares ,caso de qU'C estc viesse.a Was'hing-,e regulares, existentes na capital, para ci crue ficam por esse con V!.l-
eados. '. t.on.' Di.sse que, ..com tôda . certeza,

Aos fi.éis recomendamos o maior,'respeito ao RS. Sacramento em rec-ebe-Io'�ia e. recordou quc' ainda
que .'está vePdadeira, I'eal e substancialmente contido o Corpo de Nosso está' de pé o convite feito pelo pre-'
DIVInO Salvador.

Outro,ssim recomendamo-lhes tenhain ornadas as ruas e as frentes sid�nte Trum,m a Stalin, para que

de suas- caS;lS, em homenagem ao tão augusto mistério.
., vlsIte esla ca,pl-taJ. o. Depal'tamen-

�ipotecando a todos an�ecipaQamente as nossas humildes bêncãt)g to de Estado deu publicidade, esta
ntltrwlOs a certeza, ,que t,lidO

correrá para a maior glória. de Jesu: sa�'l; manhã a urna relação de onze
erarnentado e, �onra d.a religião em g�ral.

. questõ�s .

internacionais com rcs-
Dado,� l�a�sa4o ,ne:sta:�)dade de FloI'lanopolis, sob o Selo de Nossas, ',' "

'
.

armas e .8m'a! do Chancele_r do Arcebispado, aos 18 de Maio de 1948. I
p,eIto as ·qual:; os·, 'Estad_Os U:llCl.os

(ass.) Conego ·-Fr:ede'l'lCO Hobold, Chanceler do Arcebispado, JOsé' acusam o�� russos de obstruclOms.
Renato de Sonza, Prov(:}dqr da Irmandade dó SS. Sacro • 'mo. '

BOXER ALE
,.,

AC
I.

PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO
DIA 23, DOMINGUEIRA. DIA 291 SÁBADO, SOIR ÉE. AS DOMINGUEIRAS � SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HOR�.

-

Vende-se lindo exemplar macho, cípedigt êe do K C.? .

Pais premiados na exposaçno, Orelhas fá cor tnde e,
idade 4 meses Preço Cr$ 2.000,00 mais informações

Caixa Postal, 2850 - São Paulo .

-da afamada Po.RCELANA fabricada pela PARGELAJNA MAUÁ 8. A.,

Estabeleõírt» desde 1937 em -MADÁ, no Estado de 8[\0 Paulo. Não
.

tem filiais

CUIDADO. GOM AS H�rTAçõES
Representante em Santa Catarina:

R. SGHNo.RR, Rua Felipe Schmidt, 42 sobro Caixa postal, 144 -

,

Floria.nópolis

Precissão de

Peça ielefone 719

Ordenado de
tRS 2.500,OCO mensaes CESTA DE NATAL

Pessôas capazes podem obter 00·
.

locação para trabalhar nesta Capital
.

��<:7.3_
ou nas seguintes cidades: . c::;;-'O'V«V�
Itaíaí - Jeinvílle - Porto União Agente nesta Cidade:

- Lajes - Lagusa e Blumenau. Car!' ��3�t 326
O serviço inclue peqnenas viagens,

••. . . . . . . . . . . . . . . .. . _ •

em torno das cidades citadas. , I
.

Cartas do próprio punho, si pos-]Sala Df) centro,'
dvel acompa�hando foto�afia, para] . PRECISA-SE .

ex. Postal n • 5 - Flonanópolis. Tratar à rua Tiradentes flO 5
..•.••.... - . . . . . Telefone ''l393

Assegure desde já um

NATAL FARTO E' FEUZ .

aemsacrífíciofinanceiro, adquirin
do, em suaves mensalidades. uma

obstrucíonistas na Coréia, Berlim,
Japão, elc.,· Marshall respondeu
que não se haviam produzido in
dícios de tal modificação, depois.
de começar a última controvérsia
sôbre "conversações ele paz".
Não obstante, Marshall esteve de

IMAGINAVEIS!

Vol'lam OS r08S'oS II
ameaçar o tráfego

I·nla·ol',-,s' II ·aéreo
Berlim, 20 (V. A.) - Os russos

. deram a entender ,que, poderão as·

OS
sumir o contrôle do tráf.eg·o aéreG

dos aliados ocidentais com Ber

lim, exigindo que Os aviões norte-
'

americanos' e britânjws utilizen
se dos ae['oportos operados pelos
soviets.

Se.gClIldo se anunciou, esta pro·
posta foi discutida pelo general
Gregory Alexandrov, chefe das

Fôrças A:éreas Soviéticas de ocupa-

I :::::�'.=:_d_',::
�:BASTA .DEN-TAL --" .. _.,: ;_.

ROBINSON

excepcionais.

Moveis

TODOS

Coqueiros
ASSEMBLÉIA GERAL

, .

Ficam' pelo pres.ent.e notificados O'S associados deste Clube, que
no ?Ia 22 do corrente' mês, I'ealizar-se-á em sua séde sodal, em Co
queIros, ás 16 horas,' uma reu,nião d,e Assembléia GeTal para eleição
,-do;:; memhros do Conselho Deliberativo e seus suplenles para o periD-
<l,o �e 1948/1?5p. Não havendo numero legal para o funcionamento da
'sessao havera uma 2a convocação para meia hora após; quando deli
,berará com qualquer numero de quotisLas pTesentes (afr. 35 dos Es
;tatutos) .

Florianópolis, 10 de maio de 1948.

LENHA I
Berços cadeil'inhQs
- privodinha8 -balan.

ços .- brinauedos
modernos

.Praia pelo Práticos • Reeist!3nte•.

Prorita eotr�ga

Qualidade s�pedor
SERRARIA UNIÃO

Preços
---------_.

Natural
...-. . . . . . .. ..

�

.

'I' SENHORITA!"
A ultima creação em

. refri
\ �eran te é ó Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

I' Prefe.rindo-o está
6C0t11pbnhando a moda.

Movida a eletricidade
R GaJ. Bittencourt 179

A DIRET.oRIA,

." ., .. ..
.

Caté Utto traduz qualioQu .. !
Peçe -o ao seu fOI nec�d'O r.

FLORIANOPOLIS

o Sahão

TORNA } OUPA BRAN( UISSIMA

lIvre EM ESPECIALIDADE"
(']A WETZÉL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MarctJ feRIsl

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Quem será a l1ainha
..Escolha v\l(ê a s ua candidata, comparecendo ás matinadas

��:;��:: ..���.�:;;.�::;;����.�o�ingo�às 1'0 hora.�s�da���a�n�h�ã�_��"�"'�:::�:;.�';;.��"�;�'�.�������:::�;;;�;.'.��
'GRANDIOSA,S
'1\1ATINADAS

••••• ., • ,. ,. ,.. ,. •• iii ••••••••••••

FERmJ!� F rUMATIsMO E·
PJ..ACAS SInLITlCAS

Elixir de· Nogueira
'Msd·,caç1\o Oouxiliol' 1\0 trotamento

da .UlIi.
.. • • • • • •• • •. I .- ••• ,. •• ... � ..... ,.

Convencão do
,Bota' J IRterlt�ci.o��1Rio 20 (A. N.) - HOJe, a'" .O,LO
hora�: no '1'eat1'o Municipal, será
-encerrada a 39a Convenção do Ro

·.'ta'l'y Internacional. Nessa ocasião,
usará da palavra o, Embaixador
-Oswaldo . 'Aranha, que falará sóbre
o tema "solidariedade através da
.Amizade" e sôbre os problemas da

oaz. FalaI'50, também, inúmeros
-outros rotarianos. A escolha do
Embaixador Oswaldo Aranha para
pronunciar o discurso alusivo ao

i.ema central da neunião, deve ser

-enoarada como uma contribuição
'positiva ao' esfôrço pro-paz, reali
.zado pela Organização das Nações
Unidas, Na verdade, o antigo chan
-celer brasileiro soube ser figura
.marcante 'nos quadros da -política
·.mundial. Ha pouco, desempenhou
,êle, com notório acerto, as funções
·de presidente .da Assembléia Geral
-da ONU. Nesse põsto teve ensejo
-de revelar-se um fervoroso adepto
da coãaboração internacjonnt e
um defensor constante dos princi
�pios de organização e cooperação
-sustentados pelo ONU. Em recentes
manife:stações, o Embaixador Os
waldo Aranha tem reiterado, com'
,.exemplar en tlJsiasmo, sua confian
-ça na solução pac.ifica dos proble
mas pendentes da esfera interna
"danaI. Sua palavra de adesão aos
pl'in-cípios rotarianos, igualmente
·1:Iirigido� no sentido da paz assina-
lam, sem dúvida, um ponto alto da
Convenção, cujos resultados podem

. r�presentar uma contribuição e1'e
t!va para a defesa da paz, nos dias

. 'que COl'rem.

_ •••••••••••• o •••• • o. o ,.'

.
. O TESOURO.

Da instrução está ao alcance
de todos. Dá esse tesouro ao teu
.,8migo analfabeto, lsvando-o a um
.(' urs·o de alfabetização no Grupo
:i<�s,colar 8ão José, na .l:!:scola Indus
trIal de Floria.nópOlis ou na Cate-.
oral Mstrupolitana.

"4) �

..

Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen.

'to de se'u filhinho!
'

da Cidade ?
do Cine RITZ, aos

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

V. S, deseja. cooperar na grande obra socíat 'de
'

recuperação
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei

"

xando seu nome na Iísta de Voluntários da Ação :::;ocial'GataI'i
nense.: em poder desta redação.

Todos os Domingos, grandiosas
'�'MATINADAS"

Sob o alto patrocínio do "Crédit-o
.Mútuo Predial", jornal "O Estado"
,e ��l:��i:;e���:;�s mais de Cr$ ." E'mip,resa- .Sul Desto Limlat!ld�
10,000,00' em prêmios aos concur- ii 'li • U U'.rentes dos concursos: "A Mais Bela
�Voz Colegial" e da "Rainha da Ci- Linha de transporte coletivo entre

FLORIANóPOLIS - Xapecõ - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro ..,dade". Vice-Versa:
. .Nestas "MATINADAS", serão dis- SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 5&. feiras às 6 horas d�

, ''1.ribuiclos brindes e prêmios ao dis-' manhã,
,·tinto auditório. SAlDAS DE XAPECó: Todas às 2&. feiras às 6 horas da manhã,

INFORMAÇõES NA: AG1tNCIA GLORIA.
.Duas horas alegres, para os cole- Praça 15 de novembro, 24 _ Florianópolis _ Fone t.43t.

.giais de FLORIANóPOLIS.
Programa de Téla e Palco.
Na 'I'élar Jornal Nacional, Comé

-dia dos Três Patetas, Desenho Coto
'vida, Shorts, etc ...

No Palco: Apresentação' de
.JAIR E SEU REGIONAL..
ZININHO (O Jorge Veiga cata

'-rinense) .

.JAIRO SILVA (O cantor român
"tico ).

OSMARINA MANGUILHOTE . iA
'<caçula do samba) ..

Animação de: ZECÁTAU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.
E ainda apresentação no palco de

"12 candidatos, em busca do titulo,
��rA MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

A Inglaterra auxilia
._-�os A 'rases
Londres, 20 (V, A.) - A Grã

Bretanha anunciou que continuará

a dar auxílio .íinancetro e 'equipa
mento rnilitar á Legião Ára'be da
Transjordânia e a outros Estados
árabes do Oriente �{édjo, "a menos
e até que as Nações Unidas deci
dam que êsses países estão agindo

flUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala, Da- mensais.' ilegalmente na Palestina".
nheiro etc. Serve também para comercio. Preço Cr$ 22-0.000,00. . .....•...•••.•••.•..•• ,

Um porta-voz do Foreign Oífí-

V d ce disse que a Grã-Bretanha não
en e-se vê "qualquer motiVo" para deixar

Oi' de cumprir as suas obrigações com
os Estados árabes do Oriente Mé;

dio, por eãüsa dos seus atos na

Terra Santa.

ro�ANMüA o
E-_ ACCIDENTES DO

SEOE SOCtAL:

PORTO ALEGRI;_
RUA VOL(JNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 t.e ANDAA

Agencia Geral 'para 8ta. Ca tarioa·
.

. Rua Felipe Schmidt. 2l-Sob.·· �.

Cuxa' PGstll. 69 - fel. "PrOleClo:a" .

- FLOR At\O?OLIS

COMPRA ...
Ve:'NDA PE'�BErl��;I;�mrJ�;1ÇASAS E TERRftiOS'
HIPOTÉCAS

AVALI�CÕ(S
lEúAU�ACOES��====�===������
ADHINIÓSTMCÃO "r.;:��tE�,a:::'/'(.�'C."·---"I2�Cú4�{)�f:�O{)�O�I>�O--'!'33�----"OE 11'1 VEIS �. 784 rLOr1IANOPOLI-S -SANTA CATARINArrc.

"·'s··. ,

, ...:...{)-- .

RUA CONSELHEIRO MAFRA: Prédio de Comércio, com 2 pavi
mentos, sendo o térreo para comércio e ° superior pára residência,
ótimo ponto, Preço 'Cr$ 350.000,00.·'

. ,

, -(1-
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais ·instalações. Pre

ço: Cr$ 250.000,00.

RUA ALMIRANTE L.-\JMEGO, õttmo prédio conslruído em terreno
de 17 x 30 todo murado, com 4 quartos, etc Preço : 'Cr$ 215.0Úü,oo.

-o-
.

CAPüErRAS, casa desocupada 'com 3 amplos quartos banheiro
água quenLe e fria, ballheh�o, chuveiro, ·illstalação sanitária, etc. Pre
ço: Cr$ 60.000,00.

-O-

,

RUA LAURA CAMINHA M;EIRi\, casa de madeira, construida .em
�erreno com 15x26. com 3 -quartos, sala de jantar, casinha, instalação
sanitária etc., Entrega-s·e.a chave no ato da-venda. Preço Cr$ 40.000;00.

-{).-
- TERRENOS

RUA FELIPE SCHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.
-0-

, .

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32, rua calçada; linha circular.
Preco Cr$ 35.000,00 ..

. -0-.
ESTREITO, 5 loles de 10x40 (2.000m2), ótimo local, Preç-o: Cr$

50.000,00.
-'-0-

RUA SERVIDÃO FRANZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00,
-{)--

HLPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipo lecárias. Con

�l1lte-me sem compromisso. Sigilio absoluto.
--0-

RUA RUI BARBOSA, casa com 5
terreno 24 x 86 .. Preço Cr$ 120.000,00.

F A ,Z E N D A

quartos etc. medindo o

Ma�. não esqueça, que o' melhor ,SÃQ JOAQUIM, grande gleba de terra com cêr?a de 5.000 pinheir,).,
,t?resel�te para o seu "P!MPOLHO"

I
de 40 cen�imetros ele diamentro e muitas outras beilllfeitorias; como

"E. um". cadern('ta do €REDITO: seja serr.aria elc, Dou info.qnações detalhadas aos inleressados. Preço'lMUTCO PREDIAL. I Gr$ 500,OOD,00.
, . �_•. ",: . ..i.. � �.j" ..1.:11f!'i!iD

Coqueiros
. AVljjSO

A Diretoria do C. P. C, avisa aos 81'S. subscritores das quotas de

us. 6, .51, 69, 75, 80, 90, 109, 1H, 115, 126, 127; 130; 135; 148; 149;
153; 157; 162, 166 e 177 que procurem integralisar as �es:uas dentro

do prazo de 15 dias, à contar. desta data. Não sendo satisfeito o p�g�
mento dentro do referido prazo perderá o adquirente todos os direi

tos de acôrdo com o art. 24 dos Estatutos, inclusive a perda da impor
tancia antertormente paga que reverterá ao 'patrimônio do Clube.

Plortanópclís, 10 de Maio de �9�8.

Para seu
filhinho!

Todos 08 móveis: ber-

Ç08 -c ldeil'inho8 - pri·

vadinhas balanços
c:lhides - brinquedos

modernos.

Práticos Resiatentes

Preços excepcionais!

Nafural
Gal. Bit cencou e t i 19

Florianópolis

xxx

o melhor. pralent. p'lra .eu fi
lho•• uma caderneta da CRE'DI
TO MUTUO PREDIAL,
• ,. ••• lO ii ,. ••• ,. ••• lO •••••

o Crédi�o Mutuo Predial, ofere�.
a08 seus associados o melhor pi.·
no, no melhor sorteio, pór Cr$ 5.00

Um b9fCO,· Ver e tr�tar
firm� Reinisch SIA
Rua Joãq Pinto, 44

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cltnica Odontolosria

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, com

marcada, a cargo de abalizado
rissio!)al

Rua. Ar'cipreste Paiva 17

TINTURARIA. ,
Só li "CRUZEIRO" TIra

dentes, 44
Profissional Comp�tente

��""_Pw"V'-

O "Colég'io Barrig'a.Verde"
está constrnirlo o seco maJesto
so llrédio e ne(�essitn de SOB

valiosa cotaboraçã�

A' DIRETORIA

4 Argentina não
quer �mprésUmo�

Buenos Aires, 20 (V. A.) ,- Dí

zendo que a Argentina não precisa
va de dólares, um porta-voz do

governo negou a noticia de. que a

Argentina estava procurando um

empréstimo nos. Estados Unidos.

O gabinete de -irnprensa do go
vêrno . disse que a notícia de um

empréstimo nos Estados Unidos

resultou de um Ululo errado apa

recído-no, dia H do corrente num

vespertino
.

desta capital.
............ ,. � (I • , ••••

Encercrdor
Leonei B. da Silva, com per

feito conhecimentó da profissão,
oferece os seus serviços.
Qu ... lquer infor-maçôev C0m· O'

ar. LuciaDomingos de Coroa-

lino. TELEFONE 751.
..... ,. ..

'

•••• �

-f
'

.

'�LEIA-ME!"

.tiora
A Rua Tiradentes n? 10, já foi

1)1:'0- confortàvclmente instalada a Reda

ção da revista "LEIA-MEl", cujo
nrimeiro número de"erá circular na
segunda quinzena do corrente rqês•.
Dll,do o capricho com que está

sendo organizada, 'espera-�e que se

j�, mais uma publicação capaz de -e

fetir. a nossa, vif,ia social e cultural •

O Batalhão Barrigll-Verde
foi constituido de catarinensell
de�€emidos e o '�Colég'io Bar
rlg'a-Verde", usará a mesma

bandeIra.
............................

f2r. tPiJtJoIfo tl.;'Páeilla.:
ADVOGADO' CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

'CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES

CONTABILIDADE GERAL
- ... --.--

.

F:"ORIANOPOLlS·S.C,

�------------_j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A's ultimas horás de onlem lomos htlormados .qae, para o .enceaírc de amanhã com

-o Palmeiras, 'o Figueirense apresentará na sua linha dianteira os craques Carrapi
che, Nede e Geraldo, de Pelotas. Desta forma torna-se, cada vez maior o entusiasmo

pelo jogo de amanhã, quando veremos o maior 'cotejo interestadual da temporada.

Comis·são de·"lefesa
dR Petróleo

Junta Comerdal do Esta1lo de Santa Por motivo da fundaçãÕ, nes�a
Catarina Capital, do Centro Cataritlense de'

..,... E!>iudQS -f' 'Defesa .do <Petróleo. O E:x-
Certifico em virtude do despacho do

mo. Sr. Dr. José do PatrocínIo Gal
sr. presidente da Junta Comercial, exa-

IOttl', PI'?sidente do mesmo f'e.nlrorado no requerimento .sob n. novecêntos
e 'vinte e sete (927), datado de vinte .. d(� Estudos reoebeu OS segmntes
(20) de maio do corrente lUla, do senhor tclegramas:
Lourenço Giollo, diretor-presidente da d m oacao
ficma "Frigorífico Catarinense S. A.", Acuso e agra ,eço co nUI .'<

com sede em Tubarão, neste Estado, que haver sido fundada secç:'i.o catari
das socie<lades anônimas registradas nense Centro Defesa Petróleo. C"J'-
e arquivadas nesta Jun�a Comercial do d;ais saudações Aderbal Ramos da.
Estado, consta uma escrItura públlca ia· " .

S I Á vrada no cartório de Rubens Faraco, ta· Slft'a.
AS OC AÇ O BENEFICENTE D05 belião do' púbUw JudIcial ': !'1otas da AgradeCi) comunicação c<)nstítui-

,.ALFAlA'T.ES ._-- _. - . .comarca_.dLTllharão" do -"F;r.,lgOr{f1cO. .ca·_ '''''fro--dirclol'ia pt'i'Wis-ória --Se�dtJ"·-,- ,_..---
tarinens'e S. A.n. com sede em Tubarão,�;. C t E t d .. Df' .

com o capital de dois mllh�s de cru- GatarInense en ro_ :<.s u ?"., �. um.

zeiros (Cr$ 2.000.000,00), regIstrado sob }'elrôleo. Saudaçoes. Gnllhcr-rne
número oUo mil trezentos e noventa e Ab'ry Presidente, Tribunal Rrgie-
dois (8.392), em, sessão' de vinte (20) de' 'I'· 1

'

maio, na qual cOILSta � List-a dos' subscri- II aI � ,e I to ra "

,

tores - os estatutos da sociedade - ta· MUltO grato gentIleza comnnlca
Ião n. 334, da importância" de dez mil cão yossência respeito e8c·)lI'1<1. mim
cruzeiros (Cr$ H),OOO,oo), referente ao!" C' d" S d -._ \; •

pag-amellto do- sêlo por verba 11a Coleto.' H.Ome. -OI' la'JS', au açc/e,. ,urlCs.

ria das Hendas Ji'ederais de Tubarão. Re-I" {1,1'elo,
cibo passado pelo Banco do Brasll S. A" Acuso l'f'..cebido seu tele�l'ama_
na eida.de de 'l'ubar�o� na quantia de HonI'ado escolha meu lTIl)df',!;O no-
<lóls mIlhões de cru�elros , '

-

'd d
.

(Cr$ 2.000.000,00), correspondente ao ca· me nao me e ado es'e':tar n01n
pital todo êle Integralizado em dinhei· lissima campanha, af�rid()n pa
r? Os atos .de. constituição da r�ferlda so-, triotismo dos brasileiro::> nn 's.alva-
cledade anomma, foram arqUIvados de "

3côrdo com os dispositiVOS do artigo 54, gual'da superIOres ll1t.er-:.,;�;u rt�
'do decreto-lei n. 2,627, de W de setem· Pátria. Atenciosas saudações. Fer
bro de 1940. É o, que há com relação l'cl1'a de Meto.
ao pedido do supllcante, pelo que eu, T' 't "'d tEdu'(rdo Nicolich secretário da Junta ' 1 anSml O PI eSl en e centro ea-

Com'€rcial d6� E8t�do, mandei dactllogra- tarincnse defesa petróleo cOllgra
far a present� c'ertidão,. que conferí, suo tulações fundação entidade desti-
b�erevi e assmo, aos vmte (20) dias do d f "t I' tmês de maIo do ano de mil novecentos n.a a .01 a Bcrmen o campanha na-

, quarenta e oltó (1948). monallsLa te'SB monopólio estatal.
SeCl'etal'ia da Junt.a Comercial .do Es, Engenheiro Hildebrando Horta Rar

tado de Santa Catanna, em Flonan6po- hosa A_v H.1.O' Br�n"" 198 10 a "
I."!1�, 2'Ü de "�1.(J ne,·'Çt.q.R." � .•

' •.• - :-o« vu.... cnult

Eduardo NlcoUch, secretário. I .fiLO.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Figueirense x Palmeiras o embote
que .todos aguardam.

o mau, te:npo que imp�rou na I alert-a e não tem se descuidado da

I
Favorito não há. Vencerá o que

tarde do último domingo, impediu

I
excelente forma de seus onz-e entu- melhor souber conduzir-se no ta

que se realizasse o anuncindo en- siúsl.icos defensores. Sabe-se, que pete verde do estádio da Prv.. I de
centro do Figueirense com a va, os alví-verdes são p-erigosos até Fóra. O, público irá assist.r u jo
Jente falange do Palmeiras, embo- mesmo nos dominios dos seus ad-I go, certo de que o seu dinheiro se_o
.ra a equipe vice-campeã do .rc.",La- versáríos, rã bem empregado.
do se encontrasse nesta Capital, .-

'

::i�� ����oad;raandZ;t��::%i:: �� Hoje e, amanhã, no Lira, seDsaclonais
::Vi��:���a;u:et:���: ���:l:: partidas interestaduais d� freDIS
,cão visitante,
Transferido para amanhá, quan

do espera-se que faça bastante

sol, o .cotejo intermunícípal está

despertando grande interêsse nos
círculos futebolistícos da Capital,
conhecendo-se as possibilidades do
"terror do Vale do' Itajaf", onde
se destaca a fjgUI'a impressionan
te de Têixeirinha.
Para tal luta Q Fígueírense está

Com o fim de proporcionar
atraente-s espetáculos de tenis aos

numerosos adeptos do esporte
branco, o Lira Tenis Clube trouxe

a esta. Capital a equipe do Moi.

nho de Vento, campeã de POrto

Alegre.

vando, porém, grande vantagem
sóbre ()S nossos que se vêm desta.
cando sobremaneira no setor do
tenis, dado ao enorme interêsse
com que o Lenis é cultivado no

Estado,

Além de Mário' e Arno Heusi, o

Lira contará com Wander-ley,
Elias, Beck, Gonçalves, Mesquita e

José Santos.

Diversas lulas interestaduais
desse ur-ístocrático esporte estão

programadas para hoje e amannã,
na quadra do "clube da colina".

Para tais .ernbates a, equípe do
Lira jogará reforçada dos cam

peões Arno e Már,io Heusí, do C,
N, Marctlío Dias, de Itajaí.

Os raquetistas gaúchos são
melhores do sul do país, não

No conjunto visitante aparece
rão: Edgar Moreira, Bruno Schuetz,
Nelson Mclvin, G. Mohr, Carlos
Moordíeck e Horst Belz,

,cHLCO LAiNDI JÁ SEGUIU PARA
- ,ITM..IA

Rio, 21 (V. A.) - Seguiu, quar
ta-feira última, para Roma, uo

transatlântico da frota Bandeiran

,te da Panaír, o corredor brasilei-
TO Francisco Landi,' lri-c,ampeão
dQ Circuito da Gávea, que vai par
tici!}ar do Cil"Cuito de Bari, na Itá
lia. Landi .conduz uma taca de

prata e ouro, no valor de vinie Rio, 2i (A. N.) --'- Esteve (mtem
mi.l cruzeiros, ofertada p-elo Auto- I em visita ü Agencia Nacional do sr.

móvel Clube do Brasil. Ruberr{ Odm'ico Pil',es
.

Pinto, o jor_na!i,sta
Ab h

' , al'gentino PaulIno Manastél'1o, de
run os'a, que tambem represen- "EI M', d de Buenos Aires Que

A á B'I d··t
,un o,. ,

"ar o raSl no gran e CIrCUlO aqlli veio espccialmente afim de
alltomobilisti-co, seguirá amanhã. transmitir o c.oJ1vite do Circulo Mi

litaI' da capital pol'tcnha ,aos ofi
c.irâs brasileiros, para disputarem,
n" dia 25 do corrente mês, a dala
d:. Independência da Argentina, a

taça "General San Martin ", institui
d<l pellt Confederação Brasileira
ele Xadrês. 'l'omal'ão parte no 1'de
r;do certâme, (lu·e contará com a

presença do presidente Juan Pe
ron, os seguintes oficiais paLtíeios:
COl'on-eis H.eitOf' Carlos Alberto c

Edmundo Gastão da Cunha, tenen
tc-coronel aviador Benjainim Ama
ro, major médico Subino Ribeiro
Junior, major Luiz Lignori. capi
tâ,E's Te,otonio Mascarenhas e He!'tJet
Oaspary. Em tlisputa da m€sma ta
ç,a, d-everáo enc.õnlral'-se nes.ta ca

pital, no dia 7 de setembro próxi
mo , vários militares argentinos,

x x x

EUG�NIO kLFREIDO MüLLER

os Serão dispu lados 9 jogos, sendo

le_1 6 "singles" e 3 duplas,

o SOUTHAMPTON ENFRE:NTAR':
HOJE O SÁO PAULOCompetição

de xadrez
I
I o Southampton, da Inglaterr:l,
continuando sua tcmpqrada no Bra·

sU, enirentará hoje o possante es

quadrão do São Panlo F. C., que hú

pouco derrotou o campeão dos

campt_-'Ões do Continente, Vasco ct:J
Gama.
O jogo será l'calizado no ma._!.lei;tt;�

se Estádio Mnnicipal do Pacacffi
M.
O clube inglês jogará ainda COlll

o Corintians e a Portuguesa de Es

portes,

xxx

NOVO CAPEAO MEIO-PESADO DO
IMPÉRIO BRITANICO

Coventry (Inglawrra), 20 (U. P.)
- Dick Turpin, um negro de 28

anos, ganhou o titulo de campeão
meio-pesado do Império BriMllico,
derrotando por nocaute aos 2 minu
tos 'e '55 seg��dos dos 2° l'oUlld o

atual campeão Bos Murphy da Nova
Zelân,dia.

xxx

MR. READER SERA "!REFEHJ:E"
DO ,CLASSTGO FLA-FtLIJ

Rio" 21 '(V. A.) � Ml'. Raeder

dirigirá o FI,a�FIll. O convite foi
feito pelo coronel Ot:si.ne COl'iala
no, tendo -o árbitro. britânic'O COH

üordado imedi3 lamente.
iMais es,sa grande atração terá

domingo o clássico dos clássicos.
, Como seus auxiliares' no Fla
Flu, IIfr. Haedel' terá- dois árbitros
de primilira categoria, isto é, Ti
jolo e ,Aristocilio -Rocha.

xxx

ADÃO E ADUCI JÁ PERTENCEM
AO CORlTffiA

'

Informes chegados de Curitiba
dizem que .os exeekntes "players"
Adão· e Adu�i que no ano .passado
integraram o "onzC" dI} Caravana
{lo Ar, desta Ga.pital, Já firmãram
contrato com o Coritiba, :ti-cam.
peão paranaense, pe!<l prazo de
dois anos.

lParra o jovem e arooro,so' des
portista Eugenio Alfredo MüUél'
a data de hoje é grata, pois marca

o tranScurso do seu aniversário
natalfci<ü.
Conhecidissimo nos circulos li-- Dia 24 na séde da Liga Operária,

gados ao esporte do fi'asquetebQl, à Bua Jnã.9 Pinto, reallzar-,se-á umaNo Rio; em prosseguimento ao (,eúdo há ponéos,"meses fundado 'o reunião dos profisionais_ da tesouTorneio Municipal de' Futebol, para 'l'all'baté Esporte Clube, d<J qual, i
h

.

h ra, para f-undiação de uma socieda-
oJe e aman ã estão 'marcados vá� dil'i"'ent.e-mÕT e que será um dos
.

.., c;le beneficente.,
rJo� encontros, desfa:ãndo.se o 4!l? favoritos ao próximó campeonat.o
'Sera efetuado �p1anha ;DO campo du cilai:ti�1.o de bas,queLebol, o voloro
Vasco entre Flamengo e

FIUmiD(;u:"1 so "SpDrtmen" tem sabIdo fazer
.se. jús á estima dos seus companhei.

. A rodada consta do's' seguintes jv- ros, maximé o seu esfôrço em en

,gos: , 'riquecer () seu grêmio com ele-
Hoje, n� campo do Bangú: Améri-I mentos os mais eficientes da cida

oca x Olana; 'no campo de São Crís- de.
tóvão: Canto do Rio x Bonsucesso. "O Estado Esportivo'" que tem
Amanhã, no campo do Vasco: em Eugênio Alfredo Müller' um

Flamengo x Fluminense; no campo dos seus meLhores amigos. apro
,do Flàmen15o: Botafogo x Madurei- vcita o ensejo para abl'aça-Io cor

ra; no campo do Olaria: Vasco x dialmente, desejando-lhe fe licida:"
:ilimgú. des.

xxx
TORNEIO MUNICIPAL DE

FUTEBOL

A iniciativa, que conta com "

apoio de todos os alfaiates, deSlk
os proprietários aos, aprendizes' 'c
1uxiliares, será uma grande r'ealiza
;ão da classe. Por isto espera-se

lue á referida reunião, compareçam
todos, num belo exemplo de soli
.Iuriedade humana e classista.

FRAOqEZAS EM GERAL
VI�HO CREOSOTADC

crSILVEIRA«

PASTA DENTAL
ROBINSON

Tradições
TEATRO DO ESTUDANTE

Transcorre hoje, o primeiro an i

vcrsário de fundação do Teatro L10

Estudante.
Manter as tradições, os velhos

Cü!itumes ,() as antigas p rescrições,
pode lt'!" um certo ponto de vista

pitoresco e romanesco por exem

pio continuar a honrar os :etusLos
trajes recamados ríe enff>,!tt,,;, as

"dilas toadas populares e as danças
cios nossos antepassados. Porém, H

ol.stinada conservação das tradi
cões pode degenerar em rotina e

âté mesmo, por vezes, causar a

continuação de perigos supértturrs.
A este respeito, devemos citar tan
to a imprudéncla como os precon
ce itos que levavam os povos primi
tivos [1. recusar muitas Vf'Z("S {I

emprego dos remédios eurcpéos,
ol-stínando-so em ·utiliZ'a-I' -sórncnte
os seus própr-ios medicamentos .

Certos povos primitivos, mais
cvolucionados, não tardaram em

dar-se conta da eficácia dos 1 crné
dios européos, Foi assim que eles
ve.rif'icar-am que a quinina é um ex

celente remédio curativo e preven
tivo contra o terrível paludismo,
achando que a Comissão do Pa
ludismo da Sociedade das Nações
não exagera quando, no seu rela
tórjo publicado em 1938, ela acen- encontrar, no novo ano, maior

tua" as páginas 130, que entre os apôio por parte dos alunos das nos-

medicamentos antipalúdloos a sas Escolas,
quinina ocupa ainda o primeiro lu- Para isso, o próximo festival, alémgar na prútica corrente, em virtu-
de da sua elkácia clínica e da sua

de ser uma justa homenagem á Im-

toxidsz quál'i nula, assim como po- prensa que lauto .6 tem prestígíado,
In conhecírneuto muito espalhado será, também, dedicado á mocidu
do seu uso e da sua posologia. de estudiosa. A todos os estabeleci-

Na sua próllria vistnhança mentes de ensino será dístríbuído
imedíata, êstes povos podem
constatar os 'resultados .Iavoráveis gratuitamente regular numero de

obtidos quando 'SH segueni"âs' pres- critradas, para que o), 'que gostam de
crições da dita Comissão da Socle- teatro posam comparecer.
dade das Nações, Serão convidadas, também todas

10 Para o tratamento prõprta- 1
.

mente dito, tomar uma dos-e düíl'Ía as Diretorias das Sociedades OCaIl>.

de i grama a uma grama 30 centí- Os nossos parahens pelo aniversá

gramas de quinina durante fi a 7 rio.
�h�s. ,Aquel,e que nos l!aíses onde

•••••••••••••••••• '. _ .••. ' ••

irnper a o paludmmo nao obescn'ar

BIIS "LIlB".êste.s._consillho);.' arri.s{';a-� --a paga1" ,LIRA ,. .

,} liml1lLo caro a lmprudenClll. ,.

,I
•

20 A tíLulo preve'ntivo, tl'mal' Esta simpátIca SOt:looade re�hza-
\J.ma doso(' c!üíria de 40 centigramas rá sábado, dia 22 <lo corrente, as 22
de q�jnifl.a dur'ante tôda a estação horas gra;nde "soirée" dansante.
das febrcs. e até �gsmo dll1'ant.r'

em h�menagem à Embaixada d..
algum tempo depOIS. .' h d V nt "
Manter as tradições é uma bóa "Tems Clube Mom os e e o �

coisa, mas c·om a condição de niio d� Pôrto Alegre.
r:il�generaI' lluma obstima{!a, CO!1'<,f'l'- OS tenistas gaúchos preHarãtJ
"ação de conccp.ções desusada" cor- nesta Capital dias 22 e 2-3 do cor.
l'('nrlo Ilarplhas com u negaçâl.l dos t t d do ao convite. que Q
métodos modernos. ren e, a en en

. . .

Clube da Colina lhes "lrIglU. Para.

a grande noitada e tardes desporti
vas () Lira pede o eomparecimen'.Q,
d'e todos os seus associados e Exmas..

A data deveria ser comemorada

com um grande programa artístico

�m homenagem á Imprensa da Cu

vital, mas contra-tempos de ulfi

uia hora tornaram impossivel o

espetáculo.
Ficou o mesmo transferido para

a próxima semana, quando será en

cenada a comédia em 3 Mos - .\.

DEFENSORA DOS NAMORADOS
- cheia de lances comicos ;
f: oportuno recordar que o Tea

tro do Estudante é uma iniciativa

do nossa m��h,larl.e estudiosa, ...que,
procura dedicar suas atenções a

grandes idéias de cultura.
Embora ainda não tenha alcança

do o desenvolvimento que seria d,�

esperar, esta primeira etapa vencida

traduz fi sinceridade de seus propô
sitos e o seu espirito de 'persistêu
cip. e devotamento á arte.
O Teatro do Estudante espera

Plaotando
"

eu��jnp to
Rio, 21 (A. N.) - O Serviço do

Ministério da Agricultura está ini
eiando o plantio de dois milhões <:

quinhentos mil pés de eucaliptos,
em, çoopcl'açãp com a Companhia
8idel'úl'gica, nD município de Co
fone! :Fabricio, Estadu de Minas
Gt:'l!ais,

Familias.
A DIRETORIA

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

l
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•
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v; (r dos premios aume nta . de acordo com
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o cres'cimento da arre-cadação •
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Dr. Polydoro S. Thiago
lUdico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
.

Assistente da Maternidade
CLlN1CA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas .

NEUROTERAPIA - ELECTRQ.
CARMOGRAF1A - METABOLlS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
.

Atende chamados a. qualquer hora,
inclusive durante a noite.

Consultório: Rua Vitor Meireles, IS.
Fone. -702

Residência: Avenida 'I'rompowski, 62.
Fone 760

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -'

Doenças dos intestinos, réto, anua e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

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

-Dr. Mário Wendbauseu
I

CJlnica médica de adultos e criança.
, Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das . -4 às 6 .horas

Ilesidêncía:
.

Felipe Scbmidt n, 38.
Telef. 812
----

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
'RURGA - MOLÉSTIAS DE S1';·

NHORAS -- PARTOS
Formado pela, Faculdade de Medi

eina 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, tirei

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

cele, varizes e bernas,
Consultas: Das 3· ás 5 horas, à rua

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

Residência: Rua Esteves Junior. 170;
.

Telef, M, 764 •

----------

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.4'05

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ,.
15 hrs, Residência: Rua Blumenau. ,

22. - Telefoné: 1.620

Clínica Médica. e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamento da Tuberculose
'Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocârdiografia - Ondas Curtas
Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

IConsultório e residência:

Praça Pereira' e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n, 7
- Sobrado - Telefone 1.46i

Residência - R& Sete de Setembro
- Edifiício I. A. P. da Estiva)
,\ Teléfone, M.· 8,,4

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

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

Federal
Ex·interno dr Hospital Pp_iquiá·
trico e Mallicõmio Judiciaria

da Capital Federal
•

Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdia do Rio de Janeiro

I
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
,Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho. 70. .

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1,305.

Dr. M. ·S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone' . M. 732

- ..

TINTURARIA' CRUZEIR'O
lrir'arleotes 44

LAVA e TINGE· ROUPAS
Reforma chopeo-

PrGfissional competente - Servijo rapido e
.

garantido-·

BOM NEGO_CIO
para quem possue de Cr$ '10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redaçãQ.
--------------------------------------------.....----.....----�

Guia .do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

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

Paraná e Santa Catarína.
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. � Curitiba.

Atualmente ') de Cr$ 5.000' ,00. 5 de Cr$ 650,00
fi de V,r$ 2'50,00•

•
•
•
••

o

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA rOBI
Informações com os A(1entes /'

F lcrre nor o !tI - Carlos Hoepcke S/A'- eI - Teletone 1.212 ( Eod. r f'ieg. .:

Sio Fr snct r n do Sul-Carlos Hoepcke S/A CI- TeleJone 6 MOOREMACK

,
'

,

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 110:-as, as audições da

ZYH .. 6 Radio Difusclra de Laguna,
970 -icÚcdc]os onda C{e 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil
/'tUA VOLUNTARIOS DA PÂTRIA N." 68 • 1.- ANOAR
CAIXA POSTAl,OU. IEl[FQtj.E6&<O· InCGII.......s, .paOfECTOIIA.

Agencia Geral pare S Cltarina
Rua Fe lipe Scbrmdt . 22-· Sob.
C. Postal. 69 Tel• "Protetora»

FLORIANOPOLIS perca tempo!Não
1Jelefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

manual 767), e o no,sso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Bemered i . En trega
imediata Preços sem concorrencie

Dr. CLARNb G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. • c�gel

Constituição d. Sociedild..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dealaratório..

E.orit. - Praga 15 d. No•. 2�.
lo, Gadal'.

R••ld., - Rua Tiradent.. 41. ,IFONE •• 1408

QUfR VESTlR·SE COM' CONFORTO E ELEGAMCIA 1f PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Scbmidt 48

Casas Pré-Fabricadas
'Desde CR$ 300,00 a .CR$ 50·0,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João. Pinto, . 44
Tel\.1grtama REI � 15(jr1 F or*iàf ó�ol,s.

Fabr1cante 'e distrlbuld'ol'fiOE do. afamada. cora·

f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. 'o••ue um grara-

'Ii,:d. sortimento de �l:Jasemira••" riscado.. hrlra.
bone e baratoe, algodõe.,Jmol'inl e a"iamento. '

para alfaiates, que "acab. dbe*amento da.

I'Snre. Com..ree••he do intei'iol' rao .entido d. Ih. fase rem 'Jma

nIL'U*!ClftbPc:HII, - FILIAIS em Blumenau • Laiel.
�_Wm"Mf#i!!UliiMj_....... ..,_ �--I!IlIII--- -- --------------.'

".

fdhr1cO/ll, A Ceulo .. ;\ CAPI'l'AlJ· Gnomo a at4lillg40 do.
vlaha CinteI! do I!tfatuouam tUJn. ovmpl'QII� MATRIZ em

1
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AS ENCHENTES EM NOVI TRENTO
. Preinizos 8uperiores de 20.0 mil cruzeiros

Rio

I ,

O :Mll;icipio de Nova Trento vem foram orçados em vinte e cinco mil wna rural as erozões danificaram

de, s�fre� avultado prejuízo em cOIl-I' cruzeiros (Cr$ 25.000,00) aproxima- cm gr-ande parte, os leitos das es-

sequencra da enchente verificada a darnente. tradas.
17 do cor�ente. �lês, oriUl�da d�s I No cCl�tro da cidade, na r�a Ma-j No lugar Silo Valentim, foi des
chuvas tOI re.ncIals que carram

so-,.
dre Paulina, de uma ponte sobre f)' truida uma ponte pencil medindo

b�e aquela CIdade. rio Alferes, desmoronou um trecho! trinta e cinco metros.

Segundo dados fornecido á nos- de três metros. Várias barreiras cai-I Ate o .momento em que a nossa

sa reportagem pela Prefeitura local; ram danificando as ruas e, alguns reportagem esteve naquele rnunici-
os danos causados ultrapassam o pontilhões foram destruidos pelas Continua na 3s. pág
valor de duzentos mil cruzeiros aguas enfurecidas.

(Cr$ 200.000,00), prejuízo esse cau- Não só no seio da cidade como na

sado apenas, aos criadores lavrado-
'

res do municipio, com a perda de O México e.o
animais bovinos, suínos, caprinos e

aves, além e grandes áreas de terras COmUDI-SmOcultivadas.
Os pequenos lavradores viram com

pletamente destruido o produto de

ingentes esforços pela furia das

aguas impiedosas que danificaram
toda a sua lavoura, especialmente,
mandioca, bananal, cafezal, cana-

vial, etc...
.

A objetiva do nosso reporter con
seguiu apanhar vários aspectos de

soladores do violento temporal .lft!!
desabou sôbre a cidade.
Os danos causados á Prefeitura

Onibus elétricos
para o

Florlan6polls, 22 de Maia de '948

Na Câmara Municipal
Carteira de Identid.de par. 05 ve,eadores.-Bal.nçu

per. o pescado vendido nas praiu.-Codigo
Tributário.-Outru notes.

o sr, Batista. Pereira, .que pre- para o município de 1<'lorianópolis
sidi 11 os trabalhos da sessão de no qual se regule a Incidôncia, �
ante-ontem, determinou a leitura lançamento, a arrecadação e de,
(ia ata, o -quel frito..- foi aprovada, I mais relações entre os contribuiu.
sem emendas, sendo, após, lidos

I
tes e o fisco municipal.

dois convites à Câmara : um do Em discussão, o líder da rnaio,
etc. do 5° Distrito Naval, éonvi- ria, dr. João B. Bonnassis, enca.

dando os membros cio Legislativo mínhando a votação, justificou os.

para o bailo de gala, a se realizar i têrmos dessa índícação, aliás de
em comemoração à batalha do' sua autoria, sendo aprovada por
Riaehuelo e, �utl'O. do Centro de' unanimidade.
Estudos te' Defesa rio Petróleo. Fo- A seguir foi a sessão encerrada
rum lidas, também, indicações sendo outra convocada para o di�
com respectivos pareceres. imediato.

,P.JlOVfDÊNCTA OPORTUNA
A hora-do-éxpediente, o sr. Os

valdo Machado, do P. S. D., lem

breu a necessidade de ser forneci

da, pela Presiriênoin, carteira. ele
identidade aos SI.'S.' vereadores,
tendo sido essa medida atendida,

JNDICAÇÃO
O sr. Manoel Donato da Luz,

em seguida, da U. D. N., apresen
tou indicação de sua autoria, plei,
Leandn colocação de balanças. pa

ra, peixe, nas praias de Saco dos

Limões, Prainha e José Meudes. O
sr. Osvaldo Machado, em aparte,
solicitou esclarecimentos ao ora

dor, no que foi atendido, Lendo,
também, o sr. João B. Bonnassís,
líder da maioria, indagado si essa

medida não virá p rejudioar aos

vendedores ambulantes, entenden
do que virá encarecer o pescado,
o que uno seria aconselhável. O
sr, José do Vale Pereira, também

prestou esclarecimentos sóbrc o

assunto.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Rio, 20 (V. A.) - Segundo um

Cidade do México, 21 (D. P.) - Jornal carioca, a Ligth pretende
Um dirigente do Partido Sinar- fazer uma modificação nos seus

quista declarou que êsse partido serviços de transporte. Os bondes

exigirá do govêrno mexicano uma serão retirados da parte urbana

declaração definitiva sóbre a sua do Rio de Janeiro, sendo substitui
posição em relação ao comunismo. dos por ónibus elétricos já estan-
Luiz Martinez, chefe nacional do em construção para a Líght

dos sinar-quistas, Partido Conser- dois mil dêsses veículos, os quais
vadcr, Católico, anti-comunista, entrarão em serviço logo que ro
disse que a questão será examina- rem chegando ao Rio, O plano se

da na conferência anual sinar�Uis-1
rá executado �entro de dois anos,

ta em Leon, Estado de Guana.Jato, lendo a PrefeItura a.ceitado as

na próxima semana. proposf as .feitas pela Lig'ht.
.

IPET.atlll
�.IIRI[aIR
� � .

-.. __ 'o - ._

L�!< peescos de fino
poíadar ,_ afé Otto é

•.em .par.
*'". iI··o:I./j....t

CO.TRA casrA;

QUEDA DOS ca·

anos f DEMAtS

AFECtOES DO

COURO CABEutDa.
'���!�!?,;':C1-�f��
P'P.í,���Lrt�('!'�

PREFEITO TOLENTINO DE
CAHVALIIO

I

CóDIGO TRIBDTAllW
Passando-se à ordem do dia, en

trou em discussão a indicação de

autoria do sr. João Bonnassis, ra
trrícada pelo sr. Gereino Silva,
ambos líderes de bancadas, enca

recendo a necessidade de ser no

meada uma Comissão constituída

de 3 membros, para elaboração de

um projeto de Código Tributário

Para a Capital da República se

guiu, ontem, via aérea, o sr. dr.

Adalberto Tolentino de Carvalho,
Prefeito Municipal.
Ao seu embarque estiveram pre

sentes muitos amigos do ilustr!)'

.administrador.
----_.---------

FRECHANDO D ••

No RegimenLo Interno da Assembléia - aprovado por

:ôdas as bancadas - há uma disposição .expressa, que autoriza

o adiamento de votação pelos prazo de 4.8 horas.

Dêsse dispositivo, ao que estamos bem Iombrados, já se

valeu a bancada da U. D. N.

Causa. espanto, pois, a atitude dos deputados watdemar

Rupp e Oswaldo Cabral, [nsurgindo-se contra um requerimen-
f o pessedista, que ante-ontem pedia justa e precisamente o

mesmo que, há não muito, pretendia idêntica petição ude-

nisLa.
.se no caso recen le houvesse, porventura, uma razão-

forte para. que a votação Jôsse imediata, não na apresenta
ram êsses dois conspícuos represenLantes- oposicionist as.

O plenário estarre-cido ouviu velhas e: alheias acusações
sõbre consulta ao Chefe do Executivo, à conseiênçia e a não

sabemos mais quem.
Esses motivos evidenciam � ausência de outros, que so--

licitassem urgência para a votação. E foram aproveítados
visando ao ataque violenlo e mesmo of'ensívo ià bancada pes

sedista. iSe há diminuição em se valer' um depu lado de ra=

culdade regimental, essa diminuição v.igorará;, tanto para os

pessedistas, corno para os udenistas, trabalhistas .e populistas;
Assim, os próprios deputados udenístas já se diminui

ram, quandO recorreram ao citado artigo) dOl Reg'Í:meoto'.'
:Se não há - e é claro que não, pois do contrário o Re-':

g.imento velaria o (]ireito de adiamento - os· deplU'tados Rúpp:'
e Cabral protestaram ape,nas pelo gõst(')' de fazer barulho. E

is'so é lamentável que ainda ocorra nm L.egislativo, de cuja
ac;ção o' povo espera um pouco mais do que estéreis quizila,r.
e disputas estultas. Bem andou o lfder majO'llitái"io: ao·)décla,;.

rar, com a energia que o caso requtlr:ia;. "nãe' dever' satisfa'"
ções" aos dois inquietos udenistas, nesse empenh'o dê clla-·

marem a atenção para as suas ilustres .figuras.
O episódio veio confirmar, aI fá's, uma' deiínrção do' sr�

Orty Machado, a respeito de ceno' exibicionista' que' ainda>"
cuida estar no pi.cadeiro.

.

E será por isso, poi', certo, ,qae' vê, em plena' Assembléia,.
,Ratinhos e Jararacas ...

GUILHERMEF TAL;

/
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