
«Tempo quente»
em Berlim

(j-ifií-ii-iéno"ífá-O-õer
ra vai importar
estreptomicina

. Rio, 9 (V, _'\..) - o ::\Jinislério
da ·Guena so]j.citou ao presidente
da R(1)ublica autol'iza\,'illl pa I'a

i1l'!poI'far lH'nicilina e c�tre]JLo
Il1lCllla dos R,lado;; l-llirlos, O che-
1'0 do (jC)\'{'l'1lo (jr'sJJaCllOll, dei l'r
minando ao Banco do Bl'a:,jl qlle
J'm'nr'c'es'e 11.' dola:'ps n('fL', ':íl'io,
[lara ,1 rncllcioml'la fUtlrbicilo,

'RIO, 9 (V. À.) - A SESSÃO DE ABERTURA DA CONVENÇÃO UDENIS��! iE�i.�pU ,Rs CAUSAS PELAS QUAIS NÃO QUISERAM OS CHEFE� "SE,S
SÁO SOLENE". AS DIVERGÊNCIAS CRíARAr�i Uivl, "AMBiENTE DE p'.�un:IRO",

J

OBRIGÂNDO O DEPUTADO AUOIVIAR BALEElRO A UM RIGORISMD
SEM PRECEDENTES NA HISTóRIA DE REUNIõES POLlTlCO-PARTm��IAS DEMOCRATlCAS. O SR. JURACI MAGALHÃES, EM LINGUAGEM VEEMEN;
TE, DEFENDEU O ACôRDO INTER-PARTIDÁRIO. O "CASO" DE SMX��U�O, PROMETE VERDADEIROS FURACõES ENTRE OS CONVENCIONAIS. O

SR. PRADO KELLY MOSTRA-SE RECEIOSO DE NÃO PODER CONTROLAR NEM OS FATOS E NEM OS CORRELIGIONÁRIOS. A DECEPÇÃO INAUGU

RAL, SEGUNDO UM REPRESENTANTE NORTISTA, ERA PREyISTA, JÃ PORQUE "OS CASOS FERVILHAVAM", JÁ PORQUÉ "SôBRE UM VULCÃO
NÃO HÁ TRANQUILIDADE". f

Bedim, 9 (U. p.) - As auí.or i-

dades br-i l ân icas comunicaram ao

.Conselho Municipal de Berlim

que não reconhecem o direito das

autoridades russas, de impedir a

TerrO,fismo em
São ,Paulo
sãsi 'Panlo, 9 C\. X) - o lid"I'

'lillp11isla na Assempléia de :-;ã"

-'áulo, Sr. Auro Soa1'es de Mom'a,
j'l'estou á imprensa eleclaraç,õ.e:i
sôhre a eXl)losão duma homba n;t

"lia anlig'a residência. Disse qu,e
a casa 'é de sua pl'opl'ieelarle, ()

cumo n,ela residisse até lia pouco
tempo, ainda c(H1sta na ljsta tele
filnica. A bomba foi colocada na

caixa de correspondência, des
[ruindo o muro.

Espionagem
soviéfica
\Vashing'Lon, 9 (U, P.) A

Tranquilizando a ação
A cmírnúni a inaugurnl da nova IJa,;I arulo que para tanto se. reC(ll'�

scdr do Pudido xocial DpJl1ocl'Úti- rlc como jamais H..oosr\·elt. [lOI' ,'I

'co vale por 11m 11.1al'Co íirrnado na "U pll'!'ó seu l)al'lId�, _prrLenden
senda acidentada de aclives c de- i'ortalecer sua agl'emlaçao. à custa
cli ves da nossa car reira repu,bl ica- elo I'C'l)lldio da vitór-ia

.

eleitoral ele

na. J� r',;.�a a primeira \:rz que, en- seus adversái-ins. O díscurso .10

t.re nós, 11m presidente ela Repú- general Gaspar Dutra" �on?o o do

lJlica comuarccc a solenidade de. vlce·pl'csldellte. da RepubllCH,.,�
II ma índole assim, Jazendo-o, n50 1el11, nesse senrldo, ]?�r urna ..r!upl�

.' ilit,U§ ÁlJ:l!T!!pf) IH�iO .,,$ 1lli.",�1'\lT... Cjlt'LiIoi'>:lJ'ii1l corno membro de 1?ell partírio, se- promessa ele. I"anqllllIelade í'eíta a

�l'f.t1ir,.. • D. Qern,M. SIIINEI NOCETI _ Dfret.o.r Dr. nUBENS DE ARRlHU .,.�. MOO nãn como juimuit:o magistrado da .'I aç;i'í o.
'

.....!lUIlG. '" :'\aç;iío. O s r. :.rerrll Ramos, com o (D'''O Globo', de 21-7-18).
Diretor 'de Redação GUSTAVO NEVES "pu tato (' penet.raçâo, apressou-se

em Irí sar como e;;sa inioial.iva do
, .-. __ .. -----.. ,�---•.--

gcnrual (�aspal' Dutra não ,desgar-
de Agosto di 1948 M. 10.315 rava do rS[Jírilo do nosso sistema

politico, modelado às
í

nfluéncias
da oscula dcmocrá lica dos Esla
dos I 'nidus, onde fomos buscar as

ma ti iz cs ria Constituição de 2-\ ele
I'everr-i ro. Muito nos apraz consig
nar aqui essa observação ou jusí.i
lical i vn do eminente vice-presiden
te ria República porquanto, desde
que a ..i urnas nacionais consagra- enlrada de funcionários dos se

rum 3 r-ct nrnhan tc vitóri a do Ge- í

ores ocidentais no Departamento
nCI'8l Dutra, não Lemos esmoreci- ele Alímen tação. Mas do mesmo
do rm reco rdar às d ii-et.riz es po-
IHica,� do nosso Govôrno os exern- modo que no caso ela cisão na po-

plos da :\ol'te-Amprica. que tanto lícia, também desta vez os alia
JJl'OSl)cra ao embaLe dos grandes dos nntendern que se traí a dum
partirlos. caela qual a se manter
011 gí rar r1rnlro das esferas dos su- problema local a ser resolvido

1)I'em05 ínteiêsses nacionais, idéias pelo pr-óprio Conselho. E este,
I' progr-amas, e sobretudo ao ele i- naturalmente, não pode agir eOI1-
l or-ado que os escolheu, Ira os russos,
Enl.re nós a confusão, que des-

de o inicio parece tuelo haver suo-
vertido, roi gerada pi-ecisamenl.e :

Á. tentado f1ontr·aem Lórno de uma falsa ou super- " "J'icial inj e rpret.ação da fórmula
lançada ])1'10 próorío p rcsiden í.e um I·O'-.!da Rf'pÚ'blica, qual a. de ser presi-
denle de lodos os bJ'a�ilpil'os. Os Maceió, 9. (A. :.r.) - ExplOdiU
cnall1Ol'arlos do pode,l', os que sel1l-

llma bomba na residência elo Juiz
pl'e se parecem entanguir fora do
aconclirg'o oficial, eleduzÍl'am daí de Direito de União dos Palma-

tal aérna quises�e o p'.'e�i(lelJle ela RRpúbli-' 1'es, .elanificando o prédio, ·0 juiz,
\J

I
ca jJ�l'tenc('r 19l1almenle a Lodos os com licenca do Tl'ibunal de Jus-

Rio, 9 (A, N.) - Em avião do [Jartidos, ou melhor e singelamen-
t t

.

II Liça, -embarcou rumo á Pal'aiba
Ministério da AeronáutÍ'ca' pilotado �'. l:a11' ao CJ,ue. 1P assegurou

.

a

, .,
' ntonn. Pai' mal,.: de llma ver, In-· eom loda a sua Jamília,

pelo comandante .Sampmo, .do

Ga�
�istimu:; em que g'o\'el'na[' com 10-

b.inete
do

1\1ini.stro, . a.cOltiPallhado c1�1.�..
os lJl,'aSileil'os nada

111UiS,
sig'

pelo Coronel :Matos Vanick chefe da 1ll'1Caya Cjue go\'['rna1' denlro ela

Exposiç50 HO!lCHdoIIXino·i:' e dr 1>C' lei, assrgul'anclo rlireitos e I!berda
.. .' t

'" .' J
.\ eles de ludos, e !whrel udo llhpl'cla

nhlll' Frcr!efJcl) Hol. ken, ,engenh.cl, des e dil'eÍ[os rios !JrÓ'pl'io:,l :1,I\'e1'-
1'0 da FlInd�{ç;"i::l 131'", i! Cenlr:::.l: foi �;íl'io:-;, �: ])rm ]lOl'lanln ([ue. ainrla

- feita a IJrimeira viaJel1l experimen- CjJf' tardiamentc, tenhamos, alpln.

lesmenlledo do M·I·DI"slro da Justl·ça tal ela rola Hio-Ara�l1aia-,Xingu-Ma- �,�I'���Le�;��;,=:�o i�l\ieSl���·i�l�ç��J a���
naus, que permite a ligação entre lentlca da 1000ml1la de se governa)'

Rio, 9 (V. A.) _ "A Manhã" publica o s <r i t . ,.iS duas capitais em apenas, seis com todos os brasileiros, gOYéí-:-
" _

,.
,

_

,

'

e"1u n e.
. horas de vôo encurtando a distan- nanrlo-,';(' emhol'a com o sru pà.l't.l-A PIO�)OSrto das velsoes.que dava o deputado BatIsta Luzarrlo co- do, As quesLões políLicas, as qlle

mo tendo Sido portadol' de mIssão oficial junto ao sr. Getúlio Val'gas, o
cia .de dois quintos, ° trajeto foi poril'm sel' resolvidas pela ClisCl'i

ministro da Justiça fez as seguintes declarações .aos jornalistas acredi- vencido 'em seis horas de vôo, sendo r,i'io ,rio padido majoritário. ou. p_e-
tados CIll �Cll !:fabinetc; a última escala feita no Xingú. lo C,OVêl'lIO, e (fIzemos dlscl'lçuO

p , �f'" d' j
. -. por rvital' a.])rnas a Jlcl'igosa ex-

,- osso a ln�lar, CVIl �l1lentc autOrIzado, que nao lIa, no sul do j)l'f's;;[iO de "discricional'ismo ", I Í'C-
:,paIS, nenhullI envIado espectaI do Catete e que não é verrlade tenha o Co t b dR b O nicamcnte tão apl'olj)l'ia{la, mas de
Govêrúo Fe,dera.l mandado auscultar o pensamento de quem quer que B ra ao ti

' umito' Lodo r1etlwpada l�elos lon?'os anos

�eja a respeito da intervenção em São Paulo ou .de qualquer outro as-

Da Argent.I08
da rll(aclura,_ sao preCl.sam�nte

sun! P -t t
-

I
.

- .. ' . aquelas questoe;:; CjLle resolvJelas
_ o� 01 a� o; nao louve nllssao, nem ellllSSarIO, nem qualquer COlllU- ao talanlr da maiol'i�, não ferem

JllCaçaO telefomca com o Catete. EFENq'S AIRES, 9 .(�r. A.) -

sequer remolamente as leis funda-
Ao que apuramos, o titular da Justiça, antes 'de formular essas de- As �ulortdad('� da p.OIWI::. da Al:- mentais cio país, nem alentam

clarações esteve com o chefe do G!)vêrno que o autorizou a divulgá-las." gentllJa e' do Ul'ugmp, estao se es- contra c1il'eitos e garantias consa
forçando por acab�r com ?s .grupos gTado.s pelo regime, É porque o

d.e
burlador�s da lei, COllStltllldos de

I gener.al
Dutl'a parece ter presenL.e

pessoas dedicadas ao contJ:abando Ião trivial verdade que muilos po-
comissão de atTvidades al1Li�ame-

humano entre an;bos, os pmses: e lílicos, alarmaelos com essa sua ricanas convocou púa dppôr no
que, em Sl!a �otal!dade se relaCIOna tendência moraliza'dora oa "ida inquérto sôbre a espionagem so-
cam os refugIados ela Europa. I)artidária se esforcam 1)01' con-"' l d f·'dI' j \'j ética eI L'lranle a g'uerra, cltJis

.

·",en en.as ' e ]'f' Llg'l� os, nos 1}-. - "ccê-Io dp que, para SPr fiel ao
tlmos dOIS�anos, espeCialmente JU- seu partido, há de s. exa. solapar indiyiduos considerados verdaelei.
deus alemdes, Il�oloneses e allstl']a- n. "onLade ou às ambições dos gru- l'as ",figuras chave". Um deles é
cos,

.

entraram !legalmente na Ar- pos as r:'\'lwessões ela vida eleHo- Viclor Perlo, apontado como chefegentI.na,. j)l'oc·e'denles .do Uruguai, ral, aLI a vontaDe decorrente rias
depOIS de cruzar o l'l0_ da Prata umas, afim-de dar aos yencidos o

duma -das organizações de espio
em 'IW{( 1.1eJ?:as embarcaçoes abertas p1'('sl íg'ÍO' que O,q elei tores lhes ne- nagem; o outro é Alexand81' Ko-
quc �e Illtrllra�l rntre a sombra goa,ram. ral, o homem misLerioso cUJ'o fle-da nOllf' e assIm execnlam a sua x x x
periog·o:;a missão rle navegar ao mi- O general Gas])al: Dutra, não há

poi!nenLo esLá, sendo al1unciad0'
Il1as all'avés águas ag'itadas e pro- mui(o, l'e-conhecia o mal ela plnra- comp sensacional.
fundas. li.c1adr rios partidos, Não há con-

tradição enlre êsse seu conceito e
o prest igio crescent.e d.o partielo
Qlle o plegen, que sprá Lanto maior
quanto mais delicados os sellS es

crúpulos no re, peiLo ela Ipi. 1;; (�sse
aliás ainrla um dos mais belos as
pectos ria "ida norLe-americana,

XJIV I florlanópo!is- Terça.feira 10

Onda de' frio
no Estado

In 1'000ma-nos a TnspelOl'ia Regio
nal fie Estatística nes,ta capiLal
CJ IlC, ,;egundo comunicação recebi
da dp., Caça.clor, a lemperaLma, na
madrugaela: de ontem, !laqueIa ci
dade, lJalX::ára extraordinál'iamen
(e, mal'ca·ndo o lerrnômetro nove
g'l'ÚLlS abaixo de zero.

S' Joaquim, 9 - Há dois rlias

\'r111 nevando durantc Iioras segui
Ll<1�, O tpl'l11ômplro dcscpu a quaSE
cinco gl'alls nlJaixo {lo zer/), e ]lcla
il1nnlü o chão [:.ica coherlo
1·I:11a ramada ele ncyc de
cenl ÍIlJ.elros.

cnnl

cinc()

I intervenção em s. Paulol(;ôr� orle�Di-
.

Hio 9 (V A) "A �'I I -"
. . . CO lofan••1

., •.
- I. an UI aSSUl1 escreve, em sua edição de ante- R' 11 (A N) Ceritcm 'I SI'utcse I" teci t

- .

f'
. 10," ,1, - untaram, na

, c • (OS acon eCllllen OS em torno da alida íntervencão em _ .

SãoPaulo;.
- manha de ontem, os meninos do

"O t d
.

Coral de Paris, na missa dominicalassun o o momento é a hipótese da intervenção federal em São
P 1 A

- -

b d na capela de Santa Terczinha, doali o, s vcrsocs so re a sua ecretação iminente se tornaram mais
;1Íimilltladas nas últimas horas; nota-se U111 vai-e-vem nervoso de politicas,

Palácio Guanabara, com a presen

f!lue se multiplicam cm consultas e conferências acerca do assunto. O mi- ça .do Presidente da República, ge

nistro da Justiça declarou que a questão está entregue ao Senado. E voz
neral Eurico Dutra e de pessoas de

,,'lera!, no entanto, que será' aprovado o voto do sr. Lúcio. Correia, que
sua familia e relações,

reconhece ao Executivo competência para tomar a iniciativa da medida No jardim de inverno do palácio, o
Jicando ao Congresso a tarefa da homologação poster-ior' da mesma. 'côro orfeônico infantil cantou, pa-

Informa-se que o sr. Novclli Junior conferenciou sôbre o assunto, ra o Presidente, canções Irancesas,
-em São Paulo, C0111 vários pr'ócercs do PSD, da UDN, do PR e do PTB, bem como o "Luar cio Sertão", de
Diz-se, também, que estiveram com o chefe/ da .Nação, com êste conver- Catulo ela Paixão Cearense, Iinali
sando sôbre a matéria, os S1'S. Plinio Barreto e Macedo Soares.

. zando com os hinos nacionais fran-
Nos círculos mais responsáveis cla capital paulista a sensação que' cês e brasileiro,

prevalece é que a intervenção se \'ui tornando inevitável, como UI1lCO
meio de superar-se a grave crise politica e econômica em que se debate
o Estado com tamanha repercussão em todo o quadro da economia na-
·�ional. Viagem experimeD�

De qualquer modo, a impressão doniil�antc é· que O. govêrno central
J!1.ão tomará nenhuma providência efetiva, a respeito do caso enquanto o

Se.nado não fil\ar definitivamente slla posição. Corre, ainda, que o sr.

Otávio Mangabeira viria conversar com o prcsidentc sôbre o assunto.
Finalmente, cumpre salientar que a eleição do sr. Lincoln Feliciano, do
P.SD, para a presidência da Assembléia estadual, elll substituição ao fale
,cldo sr, Alvares Florcncc, representa mais llJlIa grave ameaça para o
·ii,overnartof'. pois o �r. Feliciano (' um dos seus ac,!versárjos mais inh'Ou-

4 Ussla Quer 8S 10 trabalbo aos do..
'Bafios italianos miugos e feriados

HOMA, 9 (U. P,) - Um porta I RIO, 9 (V. A,) - O ministro Mor
voz do Ministério das Relações Ex- van de Figueiredo designou uma
feriores coni'irmou a noticia de que comissão sob a presidência do sr,
a Hússia havia pedidj) oficialmente Carlos Afonso' de Melo Sobrinho, di
à Itália Que "apressasse" a entre- retor da Fiscalização, para estudar
ga das 4(j unidades navais que lhe a reforma da portaria ministcrial 11,

cOlTespondem confol'me o tratado 34:,!, ele 17-8-940, que regulamentou
de paz e0111 a Itália. O porta voz de- o trabalho nos domingos, feriados e
darou que a Russia queria essas dias santos. Terminados os traba
unidades "tão pronto fosse possí- lhos., a comissão enviou o assunto
ve!"" e que estava disposta a tomar com pareceres e conclusões ao sr.
posse das mesmas antes mesmo que Alirio de. Sales Coelho, diretor-ge
'terminassem os reparos necessá- ral do Depal'tamento Nacional do
l'ios para colocá-las em "condi- Trabalho. Tendo apreciado o assun
çi)es", tal como estipula o proto- to, o sr. Sales Coelho determinou,
colo naval quadripartite respecti- que sc fizesse a redação final, pela
voo citada comissão, a fim de que o tex-
Disse mais o porta YOZ que a en- to completo seja eneaminhado ·ao

1rega dos navios pela Itália á Hús- ministro do Trabalho, para apl'ova
sia havia sido aprovada pela Co- ção definitiva.
missão Naval Quadripartite que
funciona em Homa e que inclui re-
presentantes da Grã-Bretanha, Rús
sia, Estarlos Unidos e França.

Regressou o Ministro
da Agricultura

Hio,- 9 (A. N.) - Em a\'ião es
pecial da Ff'.l3, regressou a esta
CallJ.tal. !)l'ocF;liente de Goiânia, o
i\:l1l11sll'o J)an�el de Carval,ho, aCOl11-
pall]Jrlf!o de �lIa comiliva, comJ)oo-

11 tá·· d
la rle [penicas do Minist0rio e do

veo eu fiO ii I'elJrc�('ntanle da Comissão Parlu-

lotri! denomina- IJsf'lnl·a da DUrSI·ea· ����11����;1i�I�. ba'lfi\i�I[��I�Oda ��OgTi��\:
-

Si S
n uu u III lura, que roi I'ecep'Cionado no ae-

��o ao P l'oporto por altas auLol'idades cio
�II Rio, 9 (A. N.) - Iniciam-se ho- SPl1 ministpl'io, l)ercorreu duranLe

, lHO, 9 (V. A.) - No processo que .ie c se prolongam atp
_

o próximo quinze dias rlp "iagem, �ito mil
fo,i s.ubmetído ao presidente da Re- riJa, 1,7, as come11l01'açOrf; do cen- quinhentos c Cjlla'l'enla ll1.1ÍlômeLl'os
])l]blIca sôbre a tr�nsform::,-ção do t�n�H'l1) .ela Escola de .Música da eni 35 hora, dr vrJO e nlilizou di
S..A, P. S:., em ,SerViço NaCional de (nll�p],�Id.ade fio BraSIl, fundação ,el'SOS meios de tranS1Jortes, ten
Ahl�lentaçao (S_ N, A.),. o chefe do d� l<l'ancJsco ;Vranocl. r ele CjUO é I do pcrcorrido a JlP pxten,as plan-
�oYeT'l�O dc:spac!l.OU �n;!.�nd.? o as- �II'e,l?ra a maCSIl'llla Joanina taçiics u� sprillgueil'a, Juta. milho,unto .10 :\lllllstello fiO I J ab"lho, I, odJ (, anoz, lngo e ollll'a� c"pé'cirs,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Catarina -- Brasil

Ouçem; diàriamenie, das 10 às [4 horas, as audições da

Zf.U·· - fi RltUo Difusora de LaguDa,
g70 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa

Ver e tratar nO' aeródromo- dO' AérO'clube, em São José.

I�formações 110 EscritóriO' de Asteróide & Cia.
Praça 15 de NO've,mbro nO 22 - 20 andar - Telefone, 1.38.8.

uteis I
Borari9 das empre-I
sas����ias i

lixpressO' São ci.stóvAo - Leguna
7 ho-ras. I
16 horas. I

Auto-Víação Itaja! - Ita,&! - II! 00..1Expresso Bruaquenae - Brueque -

raso
, IExpresso Brusquense - NO'Ta 'l'rftlto·

- 1'6.30 horas, I
Auto·Viação Catarlne-nse - Jol.u'vUe.1

- 6 horas, ,

Auto-ViaçãO' Cat.M'lnense - CuriUbI1. (
- 5 horas. I
Rodoviária Sul-BrIl8U - POeto Alegre /

- 3 horas.
RapldO' Sul-Beasíêeíro - Jolnvllo -

âe 5 e 14 horas.
TERÇA-F1!iitIL4.

Auto-Vla.;liO' Catartnoose - POeta Ale
gre - 6 hocas.
Auto-vtação Cat.arlnenloll! - Curitiba

- 5 horas
Auto-Yíação Catarlnense - Job'lvile

- 6 noras.
Auto-ViaçãO' Catarlnense - '('>'lba.rAO' 'I- fi horas.

$',_ Expr!lsSo SliO' C!'iJltóTâo - LaKuna -II7 boras.
61,:». Emp.r.'<lsa Glória - lAguna - '1',S I!I.ltc ': 6'h hoeas.

. t

••" I ExpressO' Brusquense - Brusque

-I"a
1.6 horas .

... 1>. i k1to.Vlaçlio naja! - ItaJal - 115 00..
, 'l·a5. .

I""" ..
1 Râpído Sul BrILslleirO' - JP!aivU. - b

0$'''' 5 e 14 horas, I81,0. QUARTA-FERA .

.:
_...,.. _

ÁlIta.Viaçllo catari.n:e-lllle Curitiba
U,.. - 5 horas. I

,.. Aute-Viaçâo Oatai'!.nense JolnYn�'
- 6 horas.

Auto-vtacao Catarlnense LaguD141
�5.TAel.51 mMlal!J.h eê.an�. - 6,36 horas,

• Rãl1ldo Sú l Brasileiro - JolnvHe - li
! 5 e 14 horas.

_ I Oe .rlt'hl.... iII.R.Q it.#i.. Exp.resso São Crlstovl1o - Laguna -

� ,'t1l8HeadOà, não ••"lll! 7 horas.

i ti�v�I,.lclOL .

Expr-esso Brusquense - Br-usque -

.. "'1 " " 16 horas.
! "" .. reç",(l n"Q ". rW9�""'" Auto-Víaçâo ltaja! - Itilla1 - 115 no-
I _hiUzlI �eíw eoltl!'mlop zas. ,

I .Ildtid.o.;· nOIll ardlliM Expresso Brusquense - Nova �nto
� .. - 16.SI> horas. � II Um<llillll..... Rodovíár-ía SlIl BraeiI - POIrto Alegre

v�ção-Ã-ê-fea 4:�iC�::= �� ... e\:__ . ele .:- p �!�!A_S�eQ!:�J��!, ffi

Horário .:Jrt=':�.ãO Catarinenee _ Jo!i:(Tlle
. Y'lJ.' • PAGA-SE BOM PREÇO. TRATABt

SegiLRda-feira _, a' ho'rl1s. t! Á RUA CONSELHEIRO :.vIAFR \. 41,,;,
PANARl - 9,40 - Norte A'l#!O-;Vi'ação Catarlnense - Tuib�O' 'Á do sulfúrico' 2 Torres metálicas de 30 metros cada uma FLORIANóPOLIS - CAIXA POS-:

-6'-hor<llj3-.

!
T =r:': ,.

VARIG - 10,4' - Norte Alttg.-V'Úlção Catarlnense - Laguna c.o an ena tnphce; Gerador para fabr icaçâo de hidrogênio; l\Ia- TAL 124.

PANAIR - 12,47 - Sul
- E::eJ:r�o Cl'!stovão _ Laguna _

caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba- ..... , ,

ORlJZEFRO DO STlL - 13,55 7 �811 Glória _ Laguna _ II 1n
teria completa para 120 volts e 650 ampere�, �quipada com qua- 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PR!JW·

Norte e 7 :(t2 noras. .' dre e chaves ; Bomba de a'r, manual, com tr ipé ; Manometro para TA P. FABRICAR)
T f

' E�esso Brusquenee - Brusque -

f .1 •

'd d' '7 d
. erça- �lr(!l 16 horas. garra a ue ar comprImI o; tanque e ZinCO, com bomba, para en e-se

CRWZEfRO DQ SUL ,- 12,00 Auto-'\i'iaçlio rtajm - Itajal - lI! bo- 600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio' flexivel; Maqainário Cr$ 250.000,00

,orte ra�áPidp Sul BrasileirO' _ JoinTlle - AÍ! 48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé- Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,.00
"'AR'I"" ...... '... C! 1 6 e 14 hpras. t' . fI

'

I' G . f -'d J d Sl't'lada em Campo Alegre S J!f"_
, '" _ "'-;0 - "'u Empresá Sul Oeste Ltda _ Xapecó-ás )'ICO eXlve, arra as para ar COmprImI o; ogo e m6Ia,·L

-
. '-'>-

(}uarta.feira - ti hpras. completo, para autO' Ford 1929; Balões para. hydrogênio; Supor- Vende-s't'! tb. só maquinário

PANAIR, - 9,-40' _ Norte SEXTA-FEmA te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bO'mba completa Informações com A. 'Vehmuel _.
RO'doViA!'la Sul BràSU - POrto Alegre

CRUZEIRO DO SUL - 11,00 - li nor'all. para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ve.ntiJa- B�llsq\le - Santa Catarina",

Nocte Autoo:Viaçâo Catarinense Ourltibe. dor. • • • • • . • • •• . ••.. - • . . .••••••

- 5 llÕl'�.
VARIG - 11,40 - Norte Autó-lllhl'çllo Catarlllense -'- Joinv1Ie

. -.4" horas.
PANAm - 1�47 - Sul Â"tp:Vl.�o CataMnalB4! - Lquna

Q ......,.. .fe
• - 6,gô h'ol'll9,um"u.. zr.a ExpressO' São Cr1stovAo

PANAIR - 6;5'0 - NO{'te 7 hô)'.'iis.

PANAlft _ 8';SO _ Sril. ra:.-üta-Vlaç40 I-tlljal - ltaja! - !t5 bo-

"VARIG � 12;3{) - Sul 16�t:::� BTu8queCse .
- Bru-sque

CI\VZEiRO 00 SYL - 13,55 - R�Pkl� .$ul Bt'!C!!Íle!1'O - JolnTM. -1llíi' 5 e 14 horas.
' .

�ort. SAlM'DO
ORV,2mme DO SUL _ 15,30 Au.to.vjaçllo Ca.ta-rlftense - Curitlbaj

- 5. horas.

&ul ltápido Sul Brastléfro - J!llnTUe
àS 5 -e. 49 horas.
� Ir hbras.

AutID'V-iâí:ão Catarln.eI1se - Jolnvlle.
- 6 iIi.��s,
AlItQ:,'Viáção <..'atlll'f,l:Je9lée - Tu_rAo

,-:É:�n���' SilO' CrIStOTllo - Laguna _:
. 1 hocas,

.

Expl'II!!1lO 'Brusquen&e - Brusque -

14 ��. Il'a:!utb. laçA0 ltajàí - lta,ú - 13

hO'jE'l'Presso BrusqUe9lH - NO'va '1'rftIto
- ,9,30 boras.
E:xpressa Glória - Laguna - e 1/2

e 7 1/2 horáa..

Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachado?

Escreva s,em demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
Ca.ixa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
�lt�rlO se encarrega de acompanhar e requerer no Minist,ério da
Justl9a o que. nece?sarlO for á sua concessão, bem como, de registro
fIe diploma,. dlvórclo e novo casamento, certidão de nascimento e de
»asamento de qualquer parte d� PaíE.

atenderá à qualquer pedido de VACINA

CRISTAL Vi O LETA para injeção intra"

dérmica ou intrdmU5cuiar, contra a peste
suína, desejando receber, desde já, os ende

rêços dos íntereSs.àdoli.
,I"

Ca'rrespondência para a Càixa 70stai .951· São Paulo

IR�porlanLe Companhia de So.p...

teios precisa de 2 Inspetores par�
a zona norte e oeste catarinense.
'Carta de próprio punho com f'o

tografia 3 por 4, para a Caixa <

, • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • .. .. • � .. .. • to

,\1K\'DE:.\1-SE POR M01iIVO 00

VIAGEM
Móveis de sala, em perfeito e5-'-

. tado e de quarto, 1 rádio marca,

Esparto -, móveis, diversos relé->

gios de parede antigos, ludo era
perfeito estado, 1 cr ístaleíro e di
versas louças e. mais alguns ohje->
los.

. 'I'ratar á Rua Bocaiuva, 13
.................................. I' o �

REEMBOLSO POSTAL
Para casemi'ras, fli.nJhos, brins, etc. precisa-se reipresentante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

VENDE-SE o prédio da.Av. Mau
r. Ramos, 26-9. Tratar no mesIUOO""

SRS. ASSINANTES

�-

o VALE De ITA.iAJ
Procurem na ..l�Jld&

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

epresentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO-(CAPITAl.)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF, DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

DR. RÂFAEL G CRUZ LIMA�,
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pin tc»

, nO 18 -- Florianópolis

Reclamem imediata
mente qualquer irre
gularidade na en tt»Ai

. de seus iorrieee,

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS >l:��:�

Elixir de Nogne Ira·
Medicaçêio--,auxiUar no tratamonto,

da .ift' iol
............................... �"

OHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa de pes

lôa com prática de escritório e div

escrituração m.ercantil.
Cartas para Chefe de Escritõri&" .. ,

Caixa Postal, 139, mencionando h�-·

lIilitacões e pr.etenções.
Guarda-se si&,il•.

............ 41-.

PASTA DENTAL
ROBINSON

.......... '" ... .-

Pracislos.
Escritório recem orgaI11zad()" .

,precisa de "pracisLas" para traba--'

lharem nesta cidade' e no interior...
com artig1()s de fáCil venda,' ,e com. >

boa margem de lucro.

In.formações á Praça 15 de No-

vembro 22, 20 andar, das S ás 12.

........... ....... ........ .... .. ' } ..

CHEFE DE ESCRITóRlU
Conhecedor de tudos os servi

ços de escritorio procura coloca-·

ção ná Capital ou uo interior, -

Cartas para"CHEFE", Rua Vid·all""
Ramos. 52 - NESTA.

Cofre' Berla
Vende-se em ótimas condiçõe·s.

Dimensões internas: Altura 61

ctms. Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Rua Conselheiro MaM

I fra no 35 - nesta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Vida ,eocial
ANIVERSÁIUOS: I BATISADOS:

_Tl'anscor.re, nesta 'd�ta, o l'niver-; N� altar .da Capela da Maternida
. sano nata licio da gentil senhonnh:.t de Carlos Corrêa, foi batisada clo
.,Noemi Flores, Ii lha dileta do sr. mingo último a ink'ressante lll�nina
Professor Altino Flores, nosso co- Igara-Edite, filha elo nosso prezado
lega ele imprensa e de sua digna diretor, Sr. Sidnei Nocctí e de sua
consorte d. Zilda Calado Flores. exrna. espôsa d. Aluido Garcia No-
Á nataliciantc os nossos melhores eeti.

"atos de felieiclacles. Parnniníaram o ato o Sr. Moacvr
Silveira' e sua digrnssima cspôsa "el.
Delcides Climaco .ia Sil veira.Ocorre, hoje, o natalício da exma.

,',:sra. d. Eva Gomes Nativioade, "ir-
tuosa esposa do sr. Dantori

NatiVi-j SERVICO DE .

. ,dade,categorizado funcionúri? do METE0',ROLOGIADepartamento ele Saude Publica. '

,

ÁS homenagens que à auiver-sai-L, Previsão <lo Tempo, até 14 horas
.antc forem prestadas o "O Esta,:lo" do dia 10:

se associa prazerosamente.

Em meio ao júbilo do distinto ca-

,:sal Carmen Lentz e Haroldo Vilela,
alto funcionário da Peniteciária 'C

.de suas numerosas amiguinhas
-n-anscorre, hoje, o aniversário na

, talicio da interessante Carmen Nau
. ci Vilela.

,prazer as nossas.

natalícia, a exma. sra. d, Iracema
Licinia da Luz e Silva, digna ,espo
sa do nosso estimado .conterrãnco
,S!' .•João Maria Ferreir-a da Silva, al-
:,10 funcionário postal aposentado.

Aos numerosos cumprimentos
que rlaqui, lhe forem endereçados

.. juntamos jubilosamente os nossos.

xxx

STA. DIRCE SILVA

.P- os illuitos éU1l1prilllcntos que rC'

,rcbeIJ, jUlltallH'S também os 1ll)��OS.

x x x

. FAZEM ANOS HOJE:
- :J exma. sra. d. Ac1alziza Sales

'Úsório, esposa do sr. Aldimiro Osó

,Tio, industrial;
-a eXJ1l<l. sra. d. Filoniena Cioffl,

.esposa do sr. Domingos Cioffi, do

alto comércio do Estreito;
- o sr. 'Cbiratan Reis c Silva, dc

.rlicado e zeloso funcionário 11uni

.cipal;
- a exma. sra. d. ;\/laria ;Vladalc

na Piazza, digna consorte do sr.

:iWário Piazza, funcionário público
Estadual;

- o sr. Pedro (101l1art, rádio-I e

legrafista da :\:Iarinha ":\'le1'cante;
- o .Toveil1 Emanuel 'Florontino

: Y.raehado. residente em Cresciuma:
- o menino Ari Franscisco, filho

-do sr . .José Borgonovo, comerciante,
'e de (]. .Toscfina Borgonovo.

Tempo Bom;
Temperatura: Estável;
Ventos: Do quadrante Sul,

3

•

()J)EON, uoje ás 7,30 horas
Em ultimas exibi ções e atendido

a i numeros pedidos:
Colossal Programa duplo
1° Uma história que é um espelho

fiel da propria vida
CLAl:DIA E DAVID

CO:\-I: Robert Young - Dorothy
;VIc Guire
A adorável história de dois jo

vens corações enamorados.
2° O filme que proporcionou a

lVIaureen O'Hara a invejável opor
tunidadc de luzir num dos mais lu
xuosos G"CARDA ROUPA de sua

carreira:
TL' VOLTARAS QUERIDA

(Technicolor)
COM: Cornel Wilde - Maureen

O'Hal'a - Glen Langan - Helen
Wa][(er

41 trajes diferentes

,Programa das festividades que aÁS muitas felicitações que, sem
União Beneficente dos Chauf'Icurs,.dúvi,da receberá, [untamos com
de Santa Catarina, fará realizar no

dia 13 do corrente em comemoração
a passagem de seu 23° aniversárioEm Curitiba, onde há vários' anos
de fundação, c homenagem ao dia:::reside. vê passar hoje, a sua data
do CHAUFFE'CH.

Dia 7 óo corrent"" transcorreu o
os filhos dos associados e para asani ve1'sário llatalicio ela gentil se-
internas do Asilo fi:; Orfãs.'':1lhorita.Dirce, filha do Sr. Norberto

ÁS 11 horas Lançamento ela pedraEuclides da Silva, alto comel:cian-
fundamental elo eelifício São Cris

te e Vice-Presidente do Diretório
tóvi'í'o, Iu tura' séde própria destado P. S. D., de Ribeirão, e rir sua
União.

exma. espôsa d. Maria F. da Silva.

l'êa.
DenLre o� mesmos esLá nOSSO Concurso para auxiliar e dectilógrafoclllega ,rle imprensa ,H�lio 1\lil,!.on

1)('I'ei ra, ]'cdaloi' de "A C'fazota..e COlllunico aos candülatos inscritos nos concursos para as carreiras
A dupla sensacional ,do rúdio, te;;l.4acad{'mico da Faculdade de Dll'e�- em epigrafe que a prova BÁSICA será realizada às 8 (oito) horas do dia

lo, qllr consegll in com ra,ro. b1'1- 15 do corrente mês, no Ginásio Catarinense, devencl.o os coricorrentes tI'O e cinema brasileiro
lhanl i�ll1l) o 10 lug'ar no cItaelo

comparecerem, munidos cl.e caneta-tinteiro ou lapis-tinta, e do cartão de .

co nrtll·ôo. ! .

I 't' I 1
"

d' 'I
.

"1 RTTZ, domingo
,\(J mesmo, no�;:;as relicil.açõcs, IIC en IC ac.c, �lUlnze 1111nutos, antes alara aCIIlUl reJe1'lC a.

l'X,ll'llsi\'as lamhl\m aos demaiS no- Flonanopolls,9 de agosto ele 19'18. ACOXTECE'C ASSDr

meados. João Ricardo Mayr - Delegado _��

+'\1TôNIO DE �PADUA-PE::- I,H.U:!�vA:_i r:P�EVI!)"\Ai,
REIRA E SENHORA Faculdade dé Dirp,itfr de Sant:a Catarina �����«MQ·4!�O:8$�::;Y:�fI��:;;���':padicipam aos seus pa- Realizar-se-á, amanhã, às 20 horas, no salão nobre da Faculdade de !mtl!lchÚI III. temFo, 11110 _UÜ" � ••

renles e às pessoas de suas "U&m�ZlMl rem.ediávei.. O e.�ll'tld'!'"Direito, sessão. solene dê posse do Diretor. Desembargador Lrbano :NIül- .

rcla"ões o nascimento de ��@, r(il'.to làe lporlhieb, •• �M'�, ler Salles, reeleito, unanimemente, para o triênio de 1948 a 1951, e cm 1 .li i" f .._.. .I,�
Slla filha Rosa .lia/'ia, o'cor- lIr$!í étP.r Ofl n .., v 01 • e..,,,,lIiI1l ",'v

comemoração ii data cll' fundação dos cursos jurídicos. .::� ••f.rml�ul O 8elt.ri�o. Ji'i!'t".

t
'Csarãü dú pala,Ta os ilustrarlos professores Othon da Gama Lobo ,t"'.1&I,1 ds DG�lII�" lI'!3l!lt&Üi e:�,"�,ii,�

D'Ec:a e AlcebbdC's Yalerio dl' Souza, na qualidade de Presirlente �la Or- f. \'Im ÂlIIl1l'nd!'.tlSrlc, �!l' f3tell<�. ""'�..

l!ii�11IIl1!':'\t" ('II! .00f:'e� »I'I'T''''M''' 1.Ctlem dos Advogados. l' o ol'<1l1ol' do Diretório /it'ach\mico. '

""iI'Iiõ�. t;11 fI.� �.1I'3 t'ili., h,oJ$!

deraelos;
Temperaturas: ex tremas de hoje

Ioram: Máxima 13,1 Miníma 4,7.

ÁS fi horas Salva ele 13 roiõcs
ÁS 8 horas Missa e benção da

Imagem de São Cristóvão, na Cate
dral Metropolitana.
ÁS 9 horas Inauguração rias pla

cas COI1l () nOllle rios Pontos de au

tomóveis n. 1 e 2, que receberiio os

nomes ,de CLE'YIENTE HOVERE e

OUBlO CAHDOsd, respctivamente.
ÁS 10 horas �lesa de doees para

mo-

r .C�� titt!l!�a�!!�!llOS�� as�1�i�i�l��i�tituiÇãOhá dias, un.;a nota sõbrc as elogio- vai colhendo. Concurso que, a liás,
sas rctcrencias verbais àquele mo- náo sofreu solução de continuida
del�r estabelee!J11ento, . feitas em de, quer da parte de; Governador
presença de médicos e rrrnas que, Arierbal Ramos da Si lva, quer da
naquela Casa de Caridade, exercem do dr. Yhnar Corrêa atual Pre-'
as suas ati vídades, pelo emillente sidente da LBA.

'

neuro-cirurgião patl.'f .io, dr. Carlos I São as seguintes as impressões
Gama, - quando aqui veio com o

1 referidas:
fim especial de proceder a uma

í

n- Florianópolis 7 ele agôsto de
tcrvenção de craneotomia no ilus- 19-[8.

'

tre Coronel Aviador �riguel Larn- IMPRESSõES
pcrt, vitimado no último desastre Em meu norne e rios colegas do
de aviação aqui ocorrido, - ao seu Serviço de Saúde da Aeronáutica
operoso Provedor desembargador que aqui nos encontramos há vá-
Medeiros Filho. rios dias, desejo expressar o mais
Agora, com os agradecimentos elo Iidirno agradecimento pela cortesia

estabelecimento em apreç9, recebe- e correção com que fomos recebi
mos, para a devida publicidade, as dos e atendidos dur-ante a nossa
impressões de ilustres facultativos per-ma I1l' ncia .

da Aeronáutica, que valem por elo- Não f'ôra a magnífica organiza
qüente atestado da grandiosirlnde cão hospitalar que é, sem favor, o
dessa meritória instituição. Peele- Hospital de Caridade, das melho
nos, entretanto, a Provedoria da rcs existentes no Pais, nã-o teria
Irmandade a cuja administração 1110S. no desempenho do exercicio
está suborrlinado o aludido Hospi- profissional, conseguido os resulta
tal. façamos ressaltar que, granrlc elos que se representam na rccupe
parte, si não mesmo a totalidade rucão psico-somática elo doente a
das glórias que, ú ltimarnente;' vem quem "in lOS assistir.
conquistando dia a dia aquelá Casa Hcle va accntuar, além do cxplê n
de Caridade, e devida ao valioso e dirlo espír-i to de coleguismo e co
nunca assás louvado concurso cios oneração demonstrado pelo corpo
seus Ilustres Irmãos-Benf'citor-es, r lí nico, n dcd icaçâo e solicitude das
dr. Nerên Hamos, quando Governa- irmãs que imprimem, nesta orga
(101' do Estado e sra. Beatriz Pcder- nizução. um padrão muito elevado
neiras .Hamos, quando Presidente de higícne, ordem e assistência re

d!l Legião Brasileira de Assistê n- ligiosa do .111ais alto gr áu.
era, quc : nunca lhe- regatearam

OI
(A.) DI'. Alípio Pernet Filho -

apôio, tanto moral como ma,terial, Cap. :'I!fC'rl. Acr., O, r., Lima Nocc -

na edificação da obra meritória, l° Ten. Mcd. Ae1'. e dr. B. I. Bar
cujos resultados são, além de ou- h()�a - 10 Ten. Mcd. Aer.

No programa: Jornal da Téla n.

127 - Nacional Imperial Filmes 2°
Fox Airplan News 30 x 58 - Atuali
dades

Preços: Cr� 4.80 e 3,00
Censura até 14 anos.

D[PERJAL, hoje ás 7,30 horas7
Ultima Exib içâo

PLANICES PERIGOSAS
COl\l: 'Villiam Elliott - Ver!!.

Ralston - Gail Patrick - Joseph
Schildkraut
No programa: 1° Cin elandia. )01'

nal - Nacioríal Imperial Filmes 2°
Escolas )lodernas - Short
Preços: Cr� 4.00 e 3,00
Censul'a alé 14 anos.

ODEOX. alllanh�
Sessões das �loças

HERDEIRA A PROVA

ODEON, quinta-feiJ'a
DEBIL É A CARNE

, •••••••••••••• t

HITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas
R�Y, hoje {lS 7,45 horas

Sessões das Moças
Belte Da\'is - Charles· Boyar
TUDO ISTO t� O SEU TAMBEM
O drama de 'H(i(j(j6GyTú
No p1'ograma: O Esporte em lVlar�

c!la - Naéional

Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,23
Censura até 10 anos.

H1TZ. 'ati1anhã ás 5 e 7,30 horas
'XA Tl�LA: Heddy Lamar - Ro�

bert '<\'alker

Grandioso espehlculo.
SUA ALTEZA'E O GHOOM

'Cma ,delicada 'e fina comédia
NO PALCO: A hUlllorista n. 1 do

Brasil considerada pela critica a

mulher mais ]inda do mundo

CHICA PELANCA
e ãin�la no programa:

MARINóSIO FILHO

Consagrado cantor do rúdio bra-

I
\

ÁS 14 hora�·ParÚda.de futebol en
tre profissionais do ,volante. Fdrln
X CHEVHOLET.
As 17 horas ,Procissão ela Imagem

de Siio. Cristóvã'o com a(,Olllpanha
meato de' automóveis. (itiner:irio:
volta circular).
As 18,30 11or[\s Posse da nova di

retoria.
As 22 horas Baile e111 comcmora�

çiio à data.

A Dire'toria da "Cnião solicita a

torlos os proprietários de automóveis
I

particulares e de aluguel, a aeompa

nharem a procissão com 'os seus

respecti \'05 carros.

.....XUCtazw;szmwi&:al"..,. lU!U2
FESTA ESTUDANTIL

:.\0 dia 21 elo conenlc (sábacl.o),
�ed le\ ada a e [eito nos �im pú li
co� salõl'� do Lira Tenis Glultw, a

onmde F('�I.a EstU'Clantil J)roll1od
da peila ]"l'cleraç1io Allélica ,Ca.[a�i
llense ele Fslndantrs, na qual st'rno
apl'e,cntaclos númeL'os rle "silo\\'"
musical e ouLros diverlimenlos.

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS
FEDERAIS

P01' elpCrelO assinado na Pasla
ela Fazenda .pelo sr. Presidente da

]{opública foram nOl11eald.o� pal'�' o
cal'O'o ele Oficial A{imIl1lslraLI\'0
do Sel'l'iço Público FeçJr'l'al, os se

glliJlLe� cancl.idallo� habiliLa1dos em

conCllrso l'E'a.Jizaclo nesLe Esla,do.:
['[f'lio MilLon Pe1'('ira, Osni GIl
Ki'r�ten, Drzolina Rizziel'i, J{iLa ele
C;\ssia Pires e Rohélia Souza Cor-

rido no dia 3 llêste.

Florianópolis, 4 de agõs-
(o de 18í8.

•

sileiro
• 0 ••••• 0 ••••••• o"

HITZ, quinta-feira
MULHER SEM ALl\L\

BITZ, sexta-feira 110 palco
Os milionários elo riso

ALVARENGA E RAi'i'CHINHO

,

As donas-de-casa
QUE GO,STAM fI)E FAZER PÃO.

Em sua mesa não deve faltar pão,
porque êle °é um aliInento básico. E a

tôda dona-ele-casa que gosta de fazer
pão em casa recomeHda-se Fermento
Sêco Fleischrnann. Veja qúe volume,
qut: aparência, que textul."<l de massa

� que sabor, quando se usa
esse famoso produto .. A, gora,
num lugar bem fresco e �êco,
Fermento Sêco Fleischll1ann
pode dispensar a refrigeração.
Veja a receita nos dizeres
da latinha.

FERMENTO SÊCO

FLEISCHMINN
I'rMlllo da Slandard Brando of Brazil, Inc.

110 DE JANEIRO

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

Instituto de Aposéutadoria
dos Industriarios

e Pensões

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE o ZE
PROGRAMA PARA O MÊS PE AGôSTO - mA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12, s- FEIRA - JANTAR DE CONFRAtERNISAÇÃO PELA PASSAGIII

DA DATA, COM NÚMEROS DE €ANTO E SHOW ARTíSTICO, ORtiANISAÇÁO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE

BA�LE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 76· ANiVERSÁRIO DO ,CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INfANTIL, COM SHOW ARTíSTICO, ORGA-

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUlZA CAMPOS, -DAS 15 ÀS 29 HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRÉE.
.

AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

AS INSCRiÇÕES PARA O JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO, ACHAM-SE· ABERTAS, A CONTARI)E 1:, N6 IAIt DO CLUBE, A CR$ 51,11 CAIA
PESSôA·

Mais uma

primazia das

VELAS AC!

----�------�I��d
Estendendo ao uso ci- ._

vil o seu revolucioná- '"

rio isolador de óxido
de aliem ínio na ma-

.

nufatura dei sola-
dores de cerâmíca v ; • as

fábricas AC empregara
agora êsse mesmo mate
rial, que equipou todos os

aviões americanos na úl-
tima guerra, no fabrico
das famosas Velas AC,
para carros, caminhões,

ônibus e tratores, assegu
rando assim um máxi
mo de perfeição e dura-
bilidade. Prefira sem

pre os produtos AC
para o seu carro!

IasNlotors

�,saa.mm ......'"

rdra vendas e serviço procure
os dtstribuuiot es e

'

coricessionérios da

G"MEsUil MOIORS DO BRASIL s.«.

-

lG c
Revisia do Paraná para o sut do Brasl!

Intercâmbio Cultural
Economico Fmcmceíro 1

Publicidade mensal. - Aeeirmt ures e Anúncios_

II ICAIXA POST ,'iL, 775 - CURITIBA

t Missà de primeiro aniversário
, de falecimento .

,

,
.

A Família Eduardo'Horn fará celebrar no próximo dia 12 do cor

rente, às 7 horas no altar do Sagrado Coração de Jesus da Catedral I'Metropolitana, missa pelo eterno descanço de sua alma.

Aproveita do ensejo ]Jara convidar todos os seus parentes e amigos'
do extinto a comparecer a este ato de piedade cristã, a todos o preito de

sua imorredoura gratidão.
..,......"..",..-..-_-J-.-.-........._,...-",._.•..........,...._.i..........,._.._-..-_-.-_-.-.-..-."._-.-.-""._-.-w!"'.- �-....,..

,FARMACIA ESPERANÇA
to FI.l"UUíieê.Ueo lfILO LAUS
He!. e .tI.liJunolili _ri Ia eu proforillla

Ji'troPIJ fltaeh'll'udi! Q ..irllUiB&iru - BOllll8epátiu - p.-.
lli!.1<.f1ll:11i - .A� tl. llIenolellaa.

hnlllto-,.. • GXau ÜA!'Tl•• lU heeltsárle JI!I......

Terrenos em. Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente OIJ

por intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, 16.

CLUBE DOZE DE aGOSTO
festejos comemorativos do 70" 30iversá ..

rio de fundaçâô. - Convite a08 associados
A Diretoria do Clube 12 de �\gosto lerá a 1-1011ra e o prazer ele con- .

lar com a presença dos seus associados e suas Exmas. Fami lias ne'baile de gaja a realizar-se em a noite do dia U de Agosto proxirne,
em cumemoraçâo á passagem do 760 aniver-sario de sua fundação. IO dia 12 foi reservado para um' jantar, seguido ele uma hora de
arte, eomparücipação de elementos dos mais represental.ívos da nossa

s.Ci,edacle, e ° de 22 para a fesla infantil, constando de numeras va

riados.
o- jantar será mcdiante inscrição, aconíar do dia 1° a lG, data de

encerramento, a Gr$fJO.OO por pessoa e t,erá inicio ás 20 horas. (Traje
I Passeio). ,

.

'0 baile ás : 22 hor-as, (Traje Riger Casaca, Smokim eu 5tll'f>1er),
�\ festa infaniil das 16 as 20 horas.

.

f'ecretaria. em Florianópolis, 27 de julho de 1!!4.'
Elpidio FrtlfjOS() Seerel;1l'iu Geral.

Convoco os srs. membros do. Conselho Superior e Diretoria para
se reunirem: 11Q, dia Hl, terça-f'e'ira, às 19 horas, no. salão do 2" andar, do.

prédio sito. à Praça 15 de Noverahro, af'ira de resol ver assuntos de vital
interesse desta entidade.

Asteré ide Arantes, Presidente.

u DID
De UUI. pasto, NO Saco dos Limões, fllgi�l ante-ontem, cêdo, uraa

égua háia, de crina e cola pretas, pertencente a AdeliJlI!l Geaçalves. Pe

lie�se a f!J.uem achar, avisar peJ" teleroae Hil!;l.

.á-se :ratificaçãe.

(Elétro Técni ca Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, 'cal.
cular, sornar, Contabilidade, Regis
h-adoras, Balanças automáticas,

1
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

I Aparelhos Elétricos em geral
. Serviços rápidos e gar-antidos

Preços :Uêdicos

Orçamentos sem compromisso.

Seu Terno. tem manchas?
Tinturaria CRUZETRO
Rua Tiradentes 44

..., ....

FRAQUEZAS ÉM GERAL
VINHO CREOSOTADO

cSILV,EIR )\«

LIl\A TENIS CLUB:i:
PROGRAl\IA PARA O MÊS DE JUJ
LHO DE 1948
Dia 31 - SABADO -;- SOIRÉE

com inicio as 21 heras. '

SERVIRA DE INGRESSO E) TA
LÃO DO MJl:S DE JYLHO.

NÃO ESQ U E ç AI

Â Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
ra dos melhores profissionais da
cidade para lavar, 'passar e tingir
pelo sistema suiço. _

R. Tiradentes 44 - Fone 1022.

Agua F'ixhr il depois da bar- Pai a 08 penous de fino
ba refresca a ,ele! poladol" Café Otto fi,

Use sempre Agllf,Fixbril ! Item par..

QLll1::\do o organismo es

t.i debilitado; basta uma

corrente de ar para cau

sar um resfriado.

Nada é melhor então do
.

que uma aplicação do

famoso Mistol. Alguraas

gô tas em cada narina

aliviam as mucosas e

desobstruem os condutos,

fdcilitando, assim, a res

piração.
Previna-se c o n t r a um

,

resfriado desagradável
e debilitante, usando

istõl
PARA A HIGIENE NASAL
Use Mistol-RulD Unguenta.,

para fricções !t6br. a ga••

ganta, o peito e ali 01l5tf»,

'!va.:R�' Esp··E,(I I � f@E'". � .. � ..,_ t\w� fJ#
lA W ETZEL INDUSTRIA1.t-JOINVILl#E (MarCli re�h$:

TORN�t\. A I,OUPA BRANQUISSIMA

I

I

.. --
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,J Drs. NUNIDS VARELA 'e ANTlilNOR
TAVARES

OMISA PRODUTO .... SOCltTt SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGtRE - GENEBRA....,.. SUIÇA

D�·, tLARNO G.
G�U.lf!tr�

ADVOGADO
Crime 9 clvel

CODliltituigão d. Sociedadee
NATURALIZAÇÕES
Titu.lo. DeolQ,ratório.

_------

_._-

':- �--

E.cl'itório e Residencia
Rua Tiradi.Dt.. 4'2.

FONE •• 1468 I
•••••• 10 •••••••• °

•••••••••
,GHEVROLET - BSPECL4..L DE

LUXQ 1942

Vende-se fie 4 portas em exce-
:.lenles condições, ·eôr verde (duas
tonalidades), eqtJi,pado com óti
mo rádio "Delco ", faróis de :u

Nina, farolele later-al, yenLilador e
forrado com palhinha americana.
Pr�ço � Cr$ 55.000,00. 'I'ratar á
rua Bocaiuva 1) 'diáriamenle até
.ás. 11 horas.

5
-------------------------------

=.

------

---_"------

liUd AUTOMÁTICO

POR 51 MESMO DÁ CORDA,

PARA TER MARCHA

Escri tório de
AdvfJcacia

DRS,
José fi tnõs Pereira

,'Sebastião .Adroaldo Pereira
4.!iabriel Peretre Borges Fortes
Rua Vigário José Fnécio n. 358
"Porto Alegre.:- Rio G. do Sul

Ad'Vo:;ad,os

PERPÉTUA
','!:

Cawsa eíveís com,crciais, uatnraü
zaçã'e�, ceusultas e pal'eCCl'e8
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, ll, 33, l0.
andar

� $ .. e é Garantido Contra Qualquer Acidente ...

POR 1 ANO!
. I

Um novo relógio Tissot é sempre um novo

triunfo! Assim acontece com Tissot Auto

mático! Seus próprios possuidores pensam
assim, porque t ern as relevantes qualidades
Tíssot, porque seu Certificado Exclusivo

Tissot Contra Qualquer Acidente é uma

garantia única e, ainda, porque conquista
'definitivamente, ,com seu infalível, aperfeí- _

Flerianópelis
�)� .

.�----------------

Escritório' Téclil.
Cid Rochll Am;Haf

-

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs, interessados que,

:tendo regressado de sua viajem aes
Estados Unidos da América do Nor
:te e países visinhos, o Dr. Cid TIo
.cha Amaral reabrirá seu cscritórie
«Rua Presidente Coutiuho n, 22),
_{lOS primeiros dias de agôsto, espe
_]fando continuar a merecer as espe
"dais atenções_ de seus amigos e
"dientes.

Pedi-e 1VIedeir�s, Auxiliar
.............. '

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

'Caf.é Ot.to traduz qualid ::ide
,Peço-o ao seu forne :edo!', í
.................... ............ ,.

TINTURA.RIA !
Só a "CRUZEIRO" Tira

, dentes, 44
_." .'

.

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

<CASA MISCELANEA dhtr.
fuuidora doa :Rádio. R/ C. il
Victor. Válvulall e DiIlCOIll.
Rua Conselbe.r» Mafr<;

....... �
.

VENDE-SE
Vel!de�se finíssima sala de ian,

�ar em estilo Renascença, inteira
'mente trabalhada a mão e aind-a
não usada. Traíar à rua Saldanha II'Marinho, 16 .: PASTA DENTAL

ROBINSON.

(çoado sistema automático, que renova a

corda por si mesmo, proporcionando marcaa

perpétua, como um Moto Contínuo! Com or

gulho Tissot oferece-lhe por intermédio dEIS

bons relojoeiros o seu Tissot Automático!

AçO,. ','" Cr$ 1,100,00
)Colheado Cr$ 1.400,00

••• E INCORPORA ESTAS

REUVANTES QUALIDADES

TISSOT!

* Suas defesas antimagnético.
são cientificamente comprovadas.

* Notável precisão e reslstênltia.

Amortecedor de choque. Prot.cçÓ'O
contra pó e suor.

BO'M NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até

\ certa de 10,/. 80 ano com recebimento
I Informações nesta redação.

Cr$ 100.000,00 renda
de iuros mensais.

I

I

Trssot lhe oferece ainda essa ex

cepcional garantia, que é o Cer

tificado Exclusivo Tissot Contra

Qualq uer Acidente válido por

um ano., Seja qual for a avaria,
parcial ou total, seu Tissot será

consertado ou trocado inteira

mente grátis!

------------.�:_-------------------------- ----_

C,oMPANmA tliWANfJA DA Im
hmiài. IR i&J1(j ._ � IIII
mClIlnUOi II�me

.'

, , ;�

Cifrn do &tanco da 1�44!

. �AP!TAL E RESERVAS 80.900.606,30
S.97Sli401 ;755.97

67.053.145.30
142.176.603.8c

Re.3ponãlubilh:!erh!.
Receta
Ativo
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A's ulUmas
contratar o

esquadrão

horas fie ontem fomos íníermades que tl Avaí parece Interessada em

técnico Sílvie Suárez, tanto que o eunvideu p�'ra dirigir o ensejo do
alví-celeste, heje, Df) estádio da Federação Catarínense de Desportes.

Q t t' I
' · �"

t b I? Derrotado €) Atlético I\tlineirouem quer con ra ar um ecOIco ue u e o · Ri�O �l;I��:li:;,;:;",� ":'�"�'��;ie'h� ;,;:���' ;;:;���'ff,�" d;,;;c'd;; ,:
,

Procédcnte De,!"ão Lt�IZ elo

i\la-ll��11 d�, Pa,l'ái :>\m�rica,_de BelO, H,O� 1:1aI:?poll� que urgcn
í

emenl e nr-, Yas'co oa' (iama e, \Il�lico Minri-I memorações do oinqueutenáric-ranhjo, chegou sab�do a no il e a \_J�onl(, (TGllCla" de Suo. Salvador, ccssitarn rir 1I,m trelllCo de com-
1'0, vencendo (I lJl'1111elrO pe la ex-> elo clube cruzrna lf ino.esta capita), hospedando-se no Náutico, de Rec i í'e c �1()Lo Clube, provada capacidade. 1

Hotel EliLe, o s,e, Silvio, Suarez, I cip São Luiz do Maranhâo, c,lllbl' Falando ii _Ilo,sa reporlagern, o I =-,__.-�"_-_._-_-__-_-
'

__-_'_"
..

_

...._"_.._x_..._.._""_-_-_�� _cumpclente técnico de luLehol e

I
este que vinha d.irigindo última- expenmenLaçao "coaoh " declarou

111'o!'c:,SOl' de educação física, ,mente ('. pelo qual se sagrou cam- nus te r recebi,oo lima j,ll'ojlosta do
DARTID.O S()CIAL DEl't11.I.OCRA'TI'CO'

,

::;il"jo SUaJ'eíl é ;bastanle coneei- ))pão, o Cil'êrnio: ele Podo Alegre, estando I
.

lU.
.

'Guarlo no �l1nclo p:�porti.vo elo país, I Achallrlo-�c, prcsenf emdnt» sem P]'(j.jÍcnso a aceilá-la (';1;;0 os nos-
O Esor ítéríc elo Partido Social Democrática, a rua Felipe Scllimidthavendo Já dir ígido clubes de

I
eorihato, SlIVlO Suarez, que P na- sos clubes recusem os seus servi-

granrle prestigio no soccer nacio- [mal 00 Rio de Janeiro, espera ('0';, :-.1. 42, atende aos seus cot-re.lig+onar ios para qualíf'isaçãs
nal. entr-e eles o Tuna, 'de Be- cnLcncler-,€ com os clubes ele 11'10-

"

Bastas \'e7CS l'ixcmos ver aos di- tias � ás 12, II das 14 ás 17 horas t�àos es dias
-------

r igentcs dos clubes locais a ulti-
BRASIL 28 X TCHECOSLOVAQUIA 23 li rtade de U111 prepavarlor esuecia-

N' d h h I f d L _1 B il lizado para melhor or-ientação doso Jogo e asquete o ontem e etua o em oneres, o rasi esquadrões qU€ disputam o eam-

conseguiu seu 6° triunfo consecutivo, vencendo a Tchecoslovaquía �1��nalo ele prof'issionais ria cida-

CO'NV'TE'por 28 x 23. O "team" brasileiro ficou classificado para as semi-fi- ar le ue'" jogar futebol aí. fisLú, I ,.
nais, estando, portanto, a dois ,passos do titulo olimpiônico do espor- a rt edc jogar f�ILeb61 aí está, A União Beneficente dos' Cha�lffeurs de Santa Catarina, convida (J

d 'H' B '1 f ' F PorlanLo nao percam 'a opor- "",
, d' s-te a cesta. oje o rasi en rentará a' rança. tunidarie, �l'S, diJ'i.g�ntes! povo em geral para assistir- a missa e benzimento. da l!,llagel1l e a�

Cristovão, que se realizará no dia 13 do corrente as 8 horas, da manhã,

Mat"s dominÓ (II L YENCElVIOS 08 EI.D, un. NO i
na Catedral Metropolitana, e bem assim 'para a procissão que será efe-um ti 6" em uranco, COM TIMO:\'ETRO tuada nomeS!110 dia às 5horas oatarde,

o pl1blico esportivo ilhéu, [el'- cle rie ante-ontem, foi SllS[J('n�o s<Í- Florianópolis, 9 oe agôsto de 1948,
"oras O a>cleplo do esporte da pelo- barlo último em 'Visla da� copio- Londres, 9 CU, .1',) - :'Ias rega- Julio Cesarino da Rosa _ Presidente
ia, te\'e que passar mais um "do- sa� Chll\'a::: qur lesalJal'am nps�e tas rir' Hrnlr�', os Esladf)� l-nirlos NOTA: A Cnião solicita a todos os PJ'opl·jetário� de, automó ..eis pal"-mingo em bl'anco",· dia, lornando bastante alagado o '

O granelioso e sen�adonal ])rp- local onde de\'eria ser ll'a\'ada a
vence1'am hoJ(' I) qllatro com pa- ticulares e de aluguel para acompanharem a procissão com 6s seus car-,

Ilo enlre a, rorles e.qu�pes elo lula, cmbol'a o oia segllinll' ama- Ião, O comitr\ de 11OCkp,\- exami- ros,
Paula Ramos p do Figlleirense', nhe,cesse cheio de sol, 1'eco11'1,en-1 nou o rsladio de 'Rmpil:e e dpcla-
que' estava marcado para a lar- dando o público Ú �l1a hahilual ,_

c1inJ'são dominical. �ops per['eil:as VanL as semi-finais

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

l'Ql1 quP o Lel'l'eno esl,i pm condi
desta noile, apesar das chúyas,

Só ·mesmo uma lemJ).rslailr tro
rica] imllediria a rr'alizariio' dll,�
p'o\'as, declarou 'o secrelário do
Comilf'.

Piedade e Willy Jordan ern o- lugar
LO\"DnES, 8 (Y. A,) '� Dois scnrlo manlido, d(',poi� rll-' conqllÍ';-

naclaclorr,; bl'asileiros - Piedadc Indo ])01' lI, :\laslenlJl'ock, ria Ho
,Coulinho e Willy Jordan - o,llli- landa.
Yel'al'n a srxla colocação em duas .i.Ll'ií� r]e Piecla(1e, chegaram a
l)!'o\'a� rinais disput3iflas onLem, gT8nde narladora dinamal'que�a
Piedade, com ° tempo de 5'�9" F,.ih c Carslensen (' a liorlr-ame- 1..',\1])03 DO LTil..'., 2 X FLA'\tE:\'-

4/10, aluoll hem na pro\'a de 'f00 -ricana'\'ancy Lees, (;(0 1
11l1�, nu,do Jivre, oheganclo entre- \\'illy J01'flon marcou 2'10" 1/10 F.m CavoeiriJ', peranle graDeIe1.anlo aLnis de Ann Curtis (E. U. nos -201'jmetcos na'clo de peilo,

ba-j
assistência, l'ealizoll-�e anle-on

A,) Eal'pn Hal'llp (Dinamarca)" Leu'do o egipcio ,Candill r' o 1'10- lem, i:J [arde, o confronlo Vp,bolísCal.Jlrrine Gibson (Clrã-Bret.an,ba), la'nclês B,o'llle. Os ,Irês pll'imeiros lieo entJ'e os ql1afll'o,s elo. l-nidos
Ff'l'nanrle Dal'oen (Bel.gica) e Brcn- lllgares 101'am 6,btJfios por

nada-,
do LIra, desta CapltaL e ,rio _Fia

,da Helser (E. (T, A,). As cinco p.l'i- dOI'es 1l00te-aniericanos, clob cios mengo, daqupla loealirlade em
mril'<ls marcaram um novo e sensa- qllais baLe1'am um anligo I'eco['d . elispllta ele uma rir3 laca ol'ereci
cional capitulo na' historia daf; olimllico, O \CnreOUI', Joc \'1.:'1'-. ela pelo SI'. João Dias, JJ1'e�icl('nle ele
Olim�)ia.das, baLrnclO o record rle rlpu,;, cohrill o J)erclll'so rm 2'39" honra do Flamengo,
5'20 "/10, que bá doze �tnos \'inlJa 3/10, O pl'plio IransCOlTell haq,ante
------------------'----....:.-------- eql1 iIi brado, ('nCeITanrlo-,p com a

.1,'0 13 de Ma.Clo
\'iLória do ('nÍclos do Lira, pelo

tL1 . a,pol'ÍacJo escol'e de :2 x 1" lentos
dL' Júlio E' Ca1'(\ca, para o \'rncc
doI:. e Ilamal', 'para O \'pncido,

Os Cju'acll'os venceclo!' e�le\'e as
sim fOl:mado: Galo, Papico e Da
le; Acáci(J, lvlafl'a e Ivan; \Yaltec,
Júli(J, Joüo Polli, JJal'clal e Cal'é-
ca, ,

:'lo emb'llo p'l'eliminal' lravado
('1)LI'e as eqlli-p('� srcllJ1c[.ál'ias a
\'ilória �Orl'ill lam.])rm ao Unidos
elo Lira, pela contagem: 'mínima,
goal de Paulinhu,

Derrota
:'Illmn ,padi!cla acidentada,

ele-I
lpirangn pai: 3x 1, jOg'ando os qna-

fl'olllaram�e anle-onLem na visinha dros assim consütuÍdos:

c.,j;iad:' de 8ão José" ,os conjt11.ltos 1,]lil'allg'.a-I.�aia.�, j\ojal'co e Dinar-
1\11'lllCl'])alf; t' secllnelanos do Treze tr; .'icnem, Jair (' \Valdir; Carrca,
�e Maio, desla ca,pilal, e elo I:pili'an- Mefiillho, l-J.é'lio, ;>iicolau e NCI'es,
ga, local. A 'peleja transcorreu J Treze de Maio - ']'onico, I-Ion
df'rill'O ela ma,iol' ordem na [ase I duras e :\al,di; Bica, Forlkamrp
sllplemenLar, :"lo período elerra- o' Enio; l-Ielinllo, L<ÍZal'O, Acymar,
,dOll'O a lula assumiu novo aspec- S,ll'o.IJa e Daclica,
to, alías condenável. VáriO", jog'a- Pl'liminarme'lle c!ef'lrolllarum-se
dOl'es c!o Cjlla:rlro "isilanl{;t>, ,,�('gnn- os quarlros secundál'ios, lerminan
,do nos in.fol'mal'am, forarn mal- elo a partida empaLada por dois
[mlalc!os por alg'u1ls tOi'cedol'es 10- len'Los.
cais, A peleja .foi yencida pelo Casa centrono

Figueira OIpiranga i x
Em finco ilos Limões, leve lu

galo ante-ontem, à tarele, Ó ernha
I e entr-e os conjuntos do' Ipiranga
e do F'igucira, que teve empol
gante, í.erminando í'avorável . ao

quudro local, pela contagem de
2 x O, :\a p reliminar, disputada

en lre os quadros secundá rios dos
mesmos clubes, também venceu o'

Ipi ranga, '])01' 5' x O.
•

O quadro vencedor estava assim

constituindo: Ari, Gerson e Sara

pião; Bebê, Ari e Botelho; Ali ca,
NizeLa, Mandico, Ib io e Azam,

eleltoral

vcOP

DURANTE TODO DIA.

fiOS V!1PCJOS

,:'rll!>
'

Luta e ... Pronto
Socorro

Re(Ji{'e, 9 (U, J:>,) - Deu entra-

{) «Benco» cbeg,ou
avariado

ela no Pronto SOCO'l'ro o oficial Belem elo Pare'!, 9 (U. P.)
p,ar::lg'naio AugusLo Guamil, do na- Chpgou finalmenl e a este porlo a.

"io escola da mesma

nacionaii-I
corvela porLnguesa "Benco ", pri

dade, "Ypora", que se acha no l)or- mri�'o, na"io ,dr guerra pOl:tngllê�
to de Recirr, �egl1ndo as ini'or- a Vlsltar Belnm nesles ulllI11 os.

m�ções, AUg'ustin, qUB é segundü1 \'inLe anos· O "�enco" demorari.
ofIcial do barco, recusou cumprir :l.lguns dias, pOIS trouxe 3yaria.
l:ma ordem do primeiro oficial, nas máquinas.
havendo troca de, pala\'I'as segui
da de luLa na ql1al afinal inler
veio tOda a Lripulação.

A,

'Campeonato carioca de' futebol
Damos abaixo os destlltados dos Xcwton e .\ori\'al; Yag'uinho, Brias

jogo� em dislpula do cel"Lamc ca- e Jaime; DllL'"aJ, Zizinho, UJ'ingo,
,rioca cip futebol. realizados sába- Jair e Vr\'r, Juiz � MI'. Lowe.
do último:' Renfla: 10P,101,oo cruzeiros,
Fluminense x Bonsuces,o, VCD- Bangú x }I ao uJ'eiJ'a, Empa I e:

ceu ° l<'lllminense, por 5 x 1, 1'01'- 1:\1, Renda el'$ 13,20-'1,00, Juiz·'·"··,,·,·····,········ ,', ...
.mando o sPg'uinLe quadro: Castl- .\ll'. J)e\illC'. SENHORITA!ll1u" pp dr Va-Isa e Hélvio; Inelio; Canto fio Río x Ola1'ia, YCllce- A ultima creação em reÍ'ri-i11lil'lm r BlgoOe; 109, Bimões, Da- dor: Olwria, }JOI' 7 x 1, jogando ". """'" ., .. ,.,.,."., .. ,.

;réca, ()l'lanelo e Ro:clrig'ues, a�sim cOll�lill1Í,r]O; Zezinho, Leloco gerante é a Guaraná KNOT
-1,.Juiz: Mário Viana, Renda: (' Lamparina; Wa!Lcl' Clúurlio e EM GARRAFAS GRANDES Protesto nOfJie-32,10ti,oo c.l'llzeiros, _\.nanias: Jail', Baiano, Cioindo, Prelerindo-o estáFlamengo x São Crislód\o, '/en- Lil1lopiJ'o e �,qllrl'rJillha; Jlliz: 1 acompanhando a moda.ceu. ,o Flamengo, ]lOI' 5 x 2, jogan- ;\talCihl'l' da (,ama, Hcnrla '.'", \ .

do com a seguinte e;;quaclra: Luiz, Cr$ 2,819,00..
' . , .. , . , . , , , .. """"""""

Je1'llsalem, 9 (U, P.) _ O Consul

Elo". d pr. '1 ��Ia no ""enllrn dos Eslados 1Tniclos, protcsto.u

n"U18 OS. ereto "ancani e Paulo Dtehold'''' u PR�CISA�� 11' U
conll'a o ferimenlo .a liros, dum

L'Ü;'ir:m:ms, ,8 _(e, P.f. - -Os re- ram 8 minl1lo::" 18 scg'undos e 6 T.- t" T' d t e 5
IYIl'IllIII'O cJo ConslIlado norle-ame-

l'1"dOJ,ns Ill,ncllell'O':: })Pl'eI'o '" a I" ., ,a ar a rua ire eo es n

I'
, " '-, U,' '.

",anc,.
- (f'Cllll0"; _I.. di�lâncJa e11lro o "e11- l'leano,

ni e Paulo Diebolrl foram onlom ceelor I' os h1"lsileil'os fo.i de qua Telefone lJ�3.
\.1" I r

'

"'1 I 'I
-.' "" , -, l-ull'1118 o COl1SlI qUr essp 1'1'1-rli1l111lar os ]lC a 1'e1)I'e,.rl1 açao hrl- :]'0 ]JarCilS, .\01' mi] mell'Os os b['i- ' " ' " .. '. ..

, , "

[,mica, rOl1lposla dr Jack ,Wilson lânÍc()s já Sf' I'llC:;11l1'H\arn cinco O Batalhão Barriga-VerdelJl1.PllI0 101 Ulll ,alo [)]'o[lo",:lal dos

e, �t",l�, I.a,urlr, ,:1a� serm,��l!1aIS bal'l'O�,;i I'rl'lltr

(.IO.� .hl·a-"ileil'os c

II fvi constituído de catsl1inenses jl1.clellS;
e como S\l�.Pl'iI:1ell'� nota

J:" I e",ata" a �I()�, sem, pal_dO, 9 a COl'll(ln e�la\'a j)l'aLIcamcnte ler- ; t'fI "C I" B ao goyrrnar!or 11l11tlar Jurlmro del('l�IP() do,; I)i']!al)ICOS tO,l ,de 8 ml- minada" A L'quillc rIo Rr�sil len- ,.f'R enH os e o
,

o eglo ar-
"

'
.

, .

'

, ,nlllos, :) ,eglll1flos r \) r]PClll1I1S, PJJ- (Oll Ulll e�l'ol'('() final llla� nada rfg'a-Verde", usara IA mesma JCIllSalelQ tenhcl I'luaclo sCUl res-

qlJ:l11[fl (jtll' o� 1,I'asiieil'o,� Cüllli\'l)- cOll�cgllil1,' 'I bandeira. '

, ])os!a, "ai lllallo.:ll' !1O\'O proles[o.

Vende-se para resi-uma,
dencia.
Escritório lmobiliárié>
Alves.

L.Rua Deodoro, 35,

("'Cftt'J1Jl.tllbl\ t:<ro-ihl'r''O''
C. I!... :U til!> �., "'''NlLr'J.I.

.......

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

Dr� t Mendes de
Sousa FilboTelefone a esse número e a bl.

cicleta da Tinturaria Cruzeiro _ràpt.
Yia aérea regl'esson hoje do.-

l�i,) de Janeiro, onel,e foi em gÕZ(]!
di' rrrias o dr. Femando l\[c'ndes
rir SllllZ8 Filho, del,egado rIo Tri
hunal ele Contas em nossa rapilal.,

Pl,'lo sr:n vaslo círculo de rf'la_

damente irá buscar seu terDO•

R. Tiradentes, 44.

americano çõrs SS, I('m sirlo muiLri , clll1liJri-
mrnLado voe motivo de seu

gl'(,sso,

re-

C� �MERCIANTE: Dá ma

'''0 & Biblioteca do Centro Aea
Uf>rruco XI rl,!q FeV'erlldro. Co..-
�t�hui!'á3, ,,;sim, P4IIl"'l\ li rorma
�;t:;) cultural >1üiI l::lituilllllJ;t;«4(ill
'II' <i<mllnh� I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PetBmo.'i"oa�� 1II1ton!t..� • �eIIbu •

_�,.MIxo��'.OIM ��.�
� aum. fi} � i2l.I\\\Wl�� Especializada em arilg'os para
................................ � _,., ,.".............. homens
.. _ ctfit &11.. � •••• u RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

� 1 ClONAIS E INGLESAS PilRA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

� oa Clti'., • •••••••••••• '0 " ••••••••••••••••'. TAS, PIJAM.AS, CHAPEUS, ETC..
-

.=�.��� .�:J..���::��:�:::�:::::::::�:�:::�:�:����::�::::::::� Tudo pelo menor preço da praça
,••. , _ ••••• ,., J' " ••• raça uma visita ii nossa CaRa e verifique

108808 preços e arUgos!/t;�&�oz. �m_ II� ·fi �M li.�_
�too " OIIlW2lA" d", �E 4.��.

�R. POLYDORO ERNANI DE S

I
Clínica Médica e Cirúrgica do

THIAGO DR. AUJOR LUZ
Médico e partei:V4 Médico-Operador-Parteiro

"Q Hospital de Caridade de Flo- Doenças' internas de Adultos e

riallópolis. Assistente da Crianças
.

Maternidade Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

.oeJIças dos órgãos internos, eS_Je· Doenças de Senhoras - Partos -

ctahnente do coração e vasos 'Vias Urinárias - Rins - Coração
•.,enças- da tiroide e demais gían- Pulmões - Estomago - Figado

dulas internas Tratamento da Tuberculose

iliIinica e cirurgia de senhoras -:- Pulmonar
,

Partos Radiologia Clínica (Raios X)

FISIGTERAPI.(\. - ELECTROCAR- Eletrocardiografia - Ondas Curtas

BI@GRAFIA - METABOLISMO Indutotermia Eletro Cirurgia
BASAL Ultra-Violeta - Infra-Vermelho.

S-OMRIO DE CONSULTAS: -- Pe- Consultório e residência:

111l .àllhã: Das 7 ás 10,30 horas no Praça Pereira e Oliveira (atráz do

1I6spital de Caridade. Das 10,30 ás Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

B2 laltras na Maternidade (Clínica Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

FAZENDOLA E' INDUSTRIA
..

Clinico e ?perador . BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para
.

30 cabeças,
Conoultono: Rua Vttor Metrele., 26.

corn uma ino118l1'ia de pro·dutos de mandioca. sagu, elc., demais in ror-Telefone: 1.405 -

ri- t E 't" P C II> "80000 '

Consultas das I() á. 12 e da. 14 áo ma�oes ao-se nes'e < SCl'l ono.. reco l'" � . ,00. .

IS hrs. Residência: Rua Blumenau.!
. HIPOTECAS

_.

22. - Telefone..:_ 1.620 Aceito capi.tal para empregar sôbre garantias hipotecárias. SigilioOperações - Vias Urinárias -

;Jl""'-í;as dos intestinos, réto, aRU. • Dr. Mârio Wendhausell absoluto. _.' _J![_Grroidas. Triltamento da colite
amebiana. Clluica médica de adultos e criança,

I rl'isioterapia - fnfra Vermelho. Consultório - Trajano, 29 .

�•."Ha: Vitor Meirele., 23. Atende Telef. M. 769· Iiliàrlamellte às 11,30 hrs. e ã Ia'rde, Consulta das 4 ás 6 hon •
.;!a. 16 brs. em diante Residência-: R.esidência: Felipe Schmidt n. 38.

IIViu.. l Ramos, n. 66 - Fone 1.667 Telef. 812

de gestantes)
Ã tarde no consultório das 15 ás 19

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vitor :Meireles. n, 1.&

Fose manual 1.702

RESID:f:NCIA:
.

Ayenida Tr-ornpowsk'i 62

Fone manual 766

DR. LINS NEVES

JIliretor da Maternidade e médico d.

Hospital de Caridade

taLJNICA DE $ENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

]t�agRóstico, controle e tratamento
.

�eCializado da gravidês. Disrnr

litiQS da adolescência e .da menopau
sa, Pertubações menstruais, i;Jfl'l'

_ações e tumores do aparelho geni
tal fe:mini,no.
�erações do utero, ovários, trem
:l'�s; apendice, hérnias, varizes, etc.

{ltrul'�a plástica do perineo (ru
tui-�s)
.ASSnffENCIA AO PARTO E OiE··

RAÇõES OBST:f:TRICAS

lloenças glandulares, tiroide, ová

rios, ltipopise, etc.)
»istutbios' nervosos ---f- Esterilidade
�, Re!ii,nres.

•

Cousultôrio R. João Pinto, 7 - Td.
'1.461

'Resi.ri. R. 7 de Setembro
Cruz e Souza - Tel. 846.

Edif.

Dr. Newton D'Avila

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

DR. À. SANTAELA'
(Formaria pela Faculdade Nacio·
nal" de l\IIec1icin? da u.niver:s.idade

. 'do ''iltasilj
Médico por êoncurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno dr Hospital Pf_iquiã·
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nh'RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70,
Das 15 ás 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr.
.

Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto .

Cirurgia do estômago e via! circula
res) intestinos delgado e grosso, tiroí

de, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Var icocele, hidra

cele, varizes e hernas.'
Consultas: Da. 3 ás 5 horas, à rua

. Felipe Schmidt, 21 (alt9$ da Casa
Paraise). Telef, 1.598

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

Dr. Panlo Fontes

8 "Colégio Barriga-Verde·" Camil9lI!11. Gravata'i Pijtu'u", I

está, construido o sen majesto-! Meia. da. melhore., pelai irC, II
M prédio e necessHa de sua! Dores preço. .6 na CASA MIS! !
'VaJiosll ('olahoTação. I CELAN'EA _ RuaG' Ma{r"'.

I Precisa-se de uma que durma Ió .

I ra do emprego.
I f'

-

Rio Grandz do
RUA CO;\fSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala La- i

n orrnaçoes ,rua 1 ,- .

nheiro, etc. Serve I amném para comércio. Preç_o 91'$ 220.000,0.0. 'Sul 11. 22

RUA CONSELHEI!tO MAFRA, prédio de comercio com 2 pavimen-
.
PAGA-SE BEM

los. Preço Cr$ 350.000,00. ., _
•••••••••••••••. , ••.••••••••

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações, Pre:
Empregue bem o seu dinhei

ço c-s 250.000.00. -

d "C 1.J:RWA .ALl\1-ÍHANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terrc- ro, comprando açoes o o t1

no de 17 x 30, Lo do murado, com 4 quartos, ele, Preço Çr$ 190,000,00. gio Barrfga-Verde".
RUA HUI BARBQ>SA, casa com 5 quartos, construída 'em terreno ••.•••••••••••••••••••••••••

de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00 .

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, 'eto., construi
do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.flOO,oo.

RUA RIO GR.t\"NDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

10 x fLO, Preço Cr$ 35.000,00.
RUA ALMIR.AJNTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter

reno de 51 x 70. Preco o-s &0.000,00.
RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,

com 3 quartos ·e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,Do. .

RUA 7 DE 'SETEMBHO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
4.0.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00. • ••••..........'. . , :.

,CAíPOEIRAS, casa com 2 quartos, ete., tendo o ter-reno a área de
86.0001112. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa desocupada C0l11 3 quartos, banheiro, água quen
te e fria, instalação sanitária, etc .. Preço Cr$ 60.000,00.

TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50_ Preço Cr$ 15.000,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANCA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

f,O.OOO,oo. '.
RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreilo), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

ço Cr$ 20.000,00.

LOJa DAS CftSEMIR!S Dr. liindolfo 4. tio
Pereira

Ad vogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Con&t�tUlçõel de sociedo.dea
e =erv;ço& corel·.lto", em geral.

Organizaçõee conta.bei•.

Regiiltrol e marcaa, di ..pondo.
no Rio, de corre.pondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Deli 8 às 12 horaa,

'I'el.fone 1494
-

. lO.. o... .... ..." ......•

FI

r .

(orr�spondencla
Comerdal

(oRfe1e
Diploma

Assegure desde já um

NATAL FARTO E fHJZ
sem secrif ício financeiro, adquiria
do, em suaves'meeealidadee uma

CESTA DE NATAL

���
Agente nesta Cidade:

B.SOUZA
Caixa Postal, 326

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

VENDE-SE
Um terreno na

Espanha. Tratar
do Tabelião

chacara do
no' eer totio
Brito.

DIREÇÃO:
Amélia M Pi�H}Zzi

METODO�

Moliarno Cf Eflcient�

.. " " " " " " . " " " -"" "" .. "."."""" � . " ..

COSINHEIRA

Encerador
Tendo necessidade de comprar

uma ENCERADEIRA ELÉTRiCA,
afim de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de

apelar para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir reunir. a

importância necessária á refenda.
aquisição. Muito grato fica-lhes o

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.

ALVARO DE

PASTA ,DENTAL
ROBINSON

. " " " " " " " "
" ...... - .

II

!'(u .... VOLUNTA'RIOS QA P;\TRIA N." 68 .

Agencia Geral 'para S:Catarina
Rua Felipe 'Scbrnidt, 22�·Sob.
C. Po�tal, 69- Tel. «Protetora»)

FLORIANOPOLIS
.... " " " " " " " " " . " " " " " " . " " " " " ... " " " " "

P I TAL

Aluga-se
Linda e confortavel cesi

I dencia, recentemente cons-

j
tcuida � rua Souza França,

I Tratar com o proprietacio
à rua BJumenau n. 68.

pessoais, conce-Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

.tendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Represeatante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 21l,06 além da Jóia

inicial de Cr$ 11J,oo apenas.
Participação .os lucros

COMPRA E.

v" MOA DE:

CASAS E TERRENOS

HIPOTECAS
AVALIACàES

-::�

.'.AtV.�;I lti_tEliALI:ACOES
ADliiNIS�QACÃO
DE IMÓVEIS

TFLEF(1!'{E:

r{l. 784
fUJA Dr-ODODO -.]5

F'L 0I1IAIYOPO.L15 - SAI'fTA CA TARINA

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELECi'ANUA 1
PROCURE

ftlfaiataria
A

Mello
RUE! FeHppe Schmidt 48
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1LEVANTOU-SE DOS ESCOMBROS DO REGIME ANTERH)R A 1930 O FANTASMA DUM "SAUDOSISTA", QUE VEM DELTAR DOUTRINAÇÃO POLITI-
CA PELAS COLUNAS EDiTORIAIS DO JORNAL UDENISTA LOCAL. O HOMEM NÃO "DESINCARNOU" AINDA, APÓS ESTES 18 �NOS DE EVOLU·

ÇÃO DEMOCRÁTICA ,E CLAMA PELA VOtTA DO REGIME DERRUBADO PELA REVOLUÇÃO DE 3 DE
_

OUTUBRO. "ABAIXO O VOTO SECRET.O, O

SUFRÁGW FEMININO, A JUSTiÇA ELEITORAL, AS LEIS TRABALHISTAS, O EQUIUBRIO ORÇAM'ENTÁRIO! - "CLAMA O DIÁRIO DA TARDE".,
E RECLAMA: "VOLTEMOS ÁS ELEIÇÕES FAtSEI\DAS, AO DESCALABRO ORCAMENTÁRIO, Á INSEGURANÇA DAS OPOSIÇÕES, ÁS PERSEGUIÇÕES
POLICIAIS, ÁS' DEPURAÇÕES, AO ARRõCHO, ÁS PATUSCADAS POLITICAS!" QUE DIRÁ DE JUDO ISSO, SRS· UDENISTAS' CATARINENSES, O ILUS-

TRE 'BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, EX-CANDIDATO' DA U. D. N. Á PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA?

I Hoje no· passado Celso Ramos. «lesa. redonda"
,

,
.'. Pelo avião da "Cruzeiro do Sul" do TrigoA data de, lio]e recorda-nos que: viajou, ontem, para o Rio de Ja-

.

em 1,G30, a írincheira que Beiro, o nosso prezado conterrâneo, O sr. dr. Leoherto Leal, ilustre-

Luiz Barbalho construira no Bu- xr. Celso Hamos, prestigioso pre- Secretário da Viação, Obras Públi-,

raco d Santiago, na mareern
sidcnte da Comissão Executiva Es- -cas e _\gl'ÍculLura, recebeu o se-

e � tadual do P. S. 1).. guinl e Ielogruma :

direita de Beboríbe, í'oi atacada e S, s. vai cm visita ao seu vene- L-I'geJlLe - Dr. Lr-ohcrto Lr-al,
l ornada por grandes forças 1101an- rundo genitor, o sr. Cel. Vidal Ra- "ecreLaria da, Agr icu ltnra - Fpo

mos, cujo estado de saúde, às últ i- lis., Sç. - A, 27'1 - .Rio DF, 76-
dr sas, mas Ma laias de Albuquer, mas horas, voltou a agravar-se, ins- �8-G-'1511 4.0. - Tenho o pr-azer de

" que chegn com suas tropas ,e os pir-ando cuidados. convidar vossénoia .para part.ici-

1'11 Congresso ti" HI·slo' rl·a Catarl·nense expulsa; par dos debates ela mesa redonda
, UlI

.

- em 1.G32, 110 Rio ele Janeiro, do l rigo, a realizar-se em Pôrto

O art mento dos Alegre, nos dias 28, 29 e 30 do
As noticias agora chegadas de H á muito julgamos a parte que faleceu Martim de Sá, Tenente-

. ep. a coi-rente. Cordiais saudações. ra.)
I$anla Cal a rina informam que es- 1l0� roube l'llO povoamento dêsse General dos reais exercitos, Vice- Deputado Darnaso Rocha, 'Presiden-
tão dccorrendo com muito in l e- belo e f'lorescente País como 'uma Almir-ante das costas do mar do C. e Telégrafos 2'leo".Comissão Parlamentar do 'fri-
rês'e os trabalhos preparuturius das nossas mais brilhantes glór-ias

�

'.!I'al'a a real izar ão clt} 10 Cungres- e disso juslamente nos orgulha- Sul e ex-g'overnador do Rio de Na chefia do 'rráf'cgo Telegráfico
'lO de História Caí ariuense " co- mos. :tias ao desvanecido orgulho j Janeiro. Nascera na mesma' cida- acham-se retidos telegramas com

)'ll.emorativo do :la 1�1'lltenário da vem, 'juntar-se o agradecimento de; os seguintes enderêços:
Colouização Açor-iuna. por ver corno os brasileiros de ho- Atílio Brida Eva Maranhâo

H
·

t I d C ·d dEntre os convidados ([c nosso je celebram o nosso esfôrço ele
,

- em 1.793, os federados de Moreira - Dr. Elevson Cardoso - OSpl 8 e 9r' a R-
Estado figurum : p rof', dr. .vronso então, Marselha entram em París can- Aldo Medeiros _ Antônio Paulino

.

.

U I, ,\I'
JYr:.�cl'ag·nolle 'I'aunay, p rn!', F'ide- .se no f'undo da aLual. P;OSl)�I"�·1

lando "Chant de guerr e de I'ar- - Juvenal de Sousa - Juvcli Joa-L DuranLe O· mês de .Ju lho, próxi-,
Iino de I<'iglleil'edo, prol'. dr. Egon dade do sul do Brasil está a 11lI- mée du Rhin" f" qfuilll Sousa - �llgustc! f�eil - Aey mo passado, foi o seguinte movi-
Schaden, urot. dr. Enri lio \\'iHens, cial ação tenaz e decidida dos ca-

I que. icou sendo a
\ar_cla ,- Alcenno Oliveí ra - An-

me (o ele assistência aos indigen-..

:proL Hor-ácio Berlinck, prol'. dr. sais açnmíanos que consolidaram I
notavel canção "Marselha", o 11i- tõruo Fernandes _ Alfredo Labes . n . "

Herbert Baldus, dr. José 'I'orres ? domínio. português, "desbra,v�-I no da liberdade;
,

- Alvaro Silva - Maria de Jesus í.es internados neste Hospital:
de Olheira, presidente do Instí- Iam e culLlva�am a tell,a e tOl-, _ em 1.823 em Caxias (i\1 '

_

Silva .:__ Rosa Lima Sousa - Ar- Itaio X, 90; Itoenígcnterapia.,
tnto Il istót-ico ; prof. Rognr Basti- maram os pruneiros núcleos po-:-

'

, �I� l11and.o Ockcr - .pecrane, Zatarian 3- n 1'· m t· Elell'ocardiogTa-,
de, mOIH. i\lanfl'edo I,eiLe. da Aca· lacionais. sôbre ela eleva-se' o; nhao), naS0f1ll o poeLa AnlOl1lo _ Olinda _ rua bsteves .Junior. n; a< lU, "

demia l)auli�la de Lell'as; dI'. El·· < ri llO tra'j:la-I,ho das gerações que, Gonçalves Dias, pa Lrono ela ca. ma, 1; Ondas curla;:, 35; In fra-..

11est,,) (,iOl'II0, pro r. Fernando dr "e lhe seguiram, o patriotismo e deira nr. 15 da Academia de' Le-
.

t \'ermelho, 36; Ultl'a-\'ioleta, 1;:
,Az,evedo, Euclides Ferll.a,ndes, di'. ('!ari"idência' do conjunto (Ie altos: tras, criada 1)01' Olavo Bilac. En- lero Clube de Santa' j'\,ebulisações, 9; Labol'3}�ól'io" !:I8;
Carlo" FOllql1et, elr. Buello de .\1.1.:- , \·alores b umanos constituído -pe-· .'

vedo Filho, dr. Artur CoMa Filll(I, : los 'homrllS da atualIdade, ofbreiros contron a morte no nauÍl'ag'io elo
. Opcl'açõl's, G1; Cunsultas, 551; 1n-

AI\'aro .\ugusto LOIPes, de Sanl o,; dedicarJo� do engrandecimento' do bl'igué "Ville de Bonlogne" pro. Catar".ua jc\;ões', 1.091; Porl1Julas a \·iadas",
Francisco Alonso de Melo, de San· sell País e maior honra não pode- cedente d H' .

'

2.242 ·e Curativos, 1.778.
tos; ,Instituto Histórico de Santos, mo.;; (ce elo que sabê-los, em maio- , .. ,

o aVIe, ocorndo nos

A V I S OJns(i luto Genea,lógico Brasileiro, ri a. descendenLes de' a.çorianos. 'I BalXlOs doe Anstil1, perto da bahia
.

JH'(Jf. Pipl'I'e !\1.oDbeig, lt_�.-c.el. 8a1- A \-ossa festa é a�Si)ll também· Cumii, no Maranhão, em 3 de No-
vador i\Ioya, srs, Se.bastlao de Ma- nos�a e sentimos imlP<lriosa neces-

. vembro de 1861.'
,gaLl1ães. _\Iexam:lre Amail'al e Luis sidade de vô"lo dizer. 'I

. I,
•

Leal ,1'.-\.111aral: Aca.demia Paulis- :\.05 rio-grandenses e ca,tarinen-. - em 1.836, desembarcaram no
em atraso que, de acôrdo com o art. 16,

ta dr Lrll'a� e 1ll1seu Paulista. ses, iletos dos casais açorianos, co- : Pará (rio Capim-Fazenda de Per-
dos Estatutos, efetuará, decorrídos dez

oE l-
. ,,.J c ·d ... · ...o O t s d f t d f' 'I' I dias, a exclusão dos que não se quital'em

S ao allliuU OUVl a� S U rC!., 1110 numa gTan e es a e aml I�, 'nambllco) marinheiros soldad, com a Tesomaria.
desfaeado� elementos 1l1LelectuaJ� oulros netos que na l:er:ra de on- ,

, .'. ',o�
c hi�tol'iarlorrs de renome,' ciLan- 'gelll J'icaram levam agl'a,decidos a

e voluntarlOs, sob o comando do

,do-se rnll'c 0lr� Dl'. Jaime Corte· expressão d� sua so'lidariedade e 20 Tellente Fernando Gomes Fel'

;�ão., e pad�'e dl'. Sel'afim L.eite. os ',:otos mais ardeptes é sineeros reira da Veiga, sendo destl'oçados
}� f,amlblel11 (',.:;,pel·u'da a vll1da do de 1uturas prospeL'ldrudes". I,

.' "

/prof. dl'. �Janllel de Paiva Bol'éo, O decreLo assina'Ôo por' el Rey pelos Cabano-s;

�at.e.dr{�ti-co da r:!lÍv�rsidaDe ,.,de D. João V, s?bre a coloniza�.ão do 1 - em 1.848, foi inaugurado no.
COlln]na e, lIlIl dOb mals autOl.lza- sul do Brasil, determmava qu,?: Rio de Janeiro o Conservatório
,tlo� rsClH:lJ oso� de assun lOS so'bre fôssem teansportados pa,ra all, I . .'. ,

l)l'asílcirismo� e l'atCiJ'es açürianos 4.000 casais incluindo-se' colonos, de MUSIca, hOJe Escola NaclOnal
'senil(J ai nda ali L01�, da obra "Filo· dos Açores 'e da Madeira. Pelos· de Música; .

'lagia P I-Ji:ól.nria" (' a "]�migração apontrumentos 'encontrados, sa'be-se, ,I _ em 1.864 o Minislro Saraiva
'!para o Bl'a�d"., , .

devido ás informações de João AI- ., '.", I. ,
•.

-o dr. Pania Bolro, çJue [01 pro- vares de Carvalho correg'edor da
anUnCH)ll ao gO\ el no de Mont.ev1-

1es;:01' na UnÍ\'ersidade de Ham- ComaIlca das mes�las ILhas, em déo que as forças do Imperio Bra

h�.1I'gu, \'iY<'ndo na Aleman'lla vá- cart.a data,da de 17 de setembro de! sileiro iam iniciar as repr,esálias
rIOS ano,:, lambém �onh�ce os 1)1'0- 1747, que foram inscrItos para sair i anunciaélas no "ultimalum" do dia
blemas que ah se dlscllllam no to- dali 2.505 pessoas, a saber: na'
cante iI colonização ge1'lllânica no TUla de 8. Miguel, iH casais e 78 4;

.

.

13111 do Bl'�lSil: _
.

_
solteiros, perfazendo 700 pessoas; I - ·em 1.8G9, ,em Barr·ero-Gr.an-A conLnblllçao de Lao a�atada da Ilha Graôosa, 62 casnis, que de uma Divisão sob o .coma,ndo

1l.11(ondad.e' ao COllgrasso vm ser çom alguns soldados completaram', . .

de grande valia, como e;:;peram e 373 pr::;soas; da Hha de S. Jorge, I do Coronel Manuel de 011ve1ra

despjam os organizadol'es do cer- 2"5 casais,. 00111 1.4.32 pessoas. Bueno trava cerrado Liroteio, com

tam(:: .. .

Ü CJ�l�' fOl essa v:3'gem.? qc.le du-
I uma coiuna paraguaia, que com

AI Im de que a vmda desse pro- rou cerca de 80 dIas, .nlsse·o pm, .'
feswl' ao Brasil se 'efetive, os rloquenle discurso o dr. Os"aJ.do

( pouco se retIra;
,

�em1)t'os do ConFesso �á. se diri- Cabral, quando do lmi.çamento d9, - ,em 1917, em Pelro])olis, fa

·gl�am ao. dr. Joao Anlomo BJan- pedl'a do monumento 'comemoru- leceu Miguel Lemos, uma das
e�J, el11lbalx�'(lo:r de �ol'tuga.1 no livo dessa formidável epopéia. .

.

'

,

" )',
RIO ,de JaneH'o, qlle e malfleII'ense O comendador Norberto Jorge, n�a�s destacadas. f1gm as do 10Sl-

e ·conhece os trabalhos de seus nosso colega de imprensa e convi- I bVlsmo, no Brasll;
eomrpaLrio( as realizados nos EsLa- dado eSlpecia,l do 10 Cong,resso de

_ em 1 9/13 o Genel'al ne Di-
dos tInidos da América e, so'bretu- His(ória Catarinense co Ialbora-n.do

. ,

do, em São Francisco da Caliíor- e cooperando nos tràbalhos da Co- visão João BaLista Mascarenhas ele

nia, SO'licilal1llio a �ua, particular missão Ongánizadora, solicita por i\Iol'ais responde ao Ministro da
colabol'ação junto Das a:l'tas auto- nosso intermédio a tndos ps natu-' Gueú-a ac.oitando o convite feito
ri.dades portuguesas, .para que se- rais dos ArquÍlp'élagos da Madeira
jam removidas quaisquer dificul- e Açores ,a que dêem a sua l;Idesão
>dades para a viagem do pro:f. 'Paiva a êste importante certame, hon
Bol-tio. rando dêsse mado as tradições his-

O Institulo Histórico da Hha tÓl'ica� de seus anlepassados, que
TeI'ceira, por int.erméIdio elo se:.l fl111 terras do sul do Brasil deixa- "._._�. ..._._...._......._......__....-. ._._._.-.,.

presidente, de. Luis da Silva Ri- l'am traços indeLéveis de lJma

'he'Íl'o, assim se manifestou ao ter g'l'ande obra, farto que muito enal
conhecimento da reali,zação dêste tece a gente insulana. Para Cjuais·
Congresso: ·',Exmo. sr. presidente quer informações os interessados
da Comissão Executiva das Come- podem-se dirigir á redação do
mOl'ações Centenária.s ela 0hegada "Diárrio Po,pular" ou à rua Matias
dos p:rimriros açorianos - dr. Ail'es, 'd2.
Henrique cta Si va Fontes - Flo- (Do "Estado de S. Paulo", de 10
]'ianópolis. _" do corrente).

O Instituto Histórico da Ilha
'I'p1'.or i l'a ao I e1' conbe.cimen to da
comemoração bi-centenária da
c,tlegada dos primeiros col.ol1oS
açorianos ao Rio Grande do Sul e
Santa' Catarina, não pode fiear in
di ferente á Ião hO\1l'osa llomena
g�m P dp coraç�o gralo P rnLeQ'ne- na
eldo a ela �e assO'cia ent nsiástica
men'te'.

"-,

na vespéra, para comandar
. Força Expedicionária Brasileira.

André Nilo Tadasco

! SIDNEI NOCETI �
�.. ALAIDE

e

GARCIA �NOCETI ;}

�'. �... participam aos seus paren- ..

:: t-es e amigos o nq.scimentQ �
...' de sua filha

.

, .
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Economize adquirindo
títulos da União America

de Capitalização S.A.
PASTA DENTAL

ROBINSON

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS"
INFLAMAÇÕES,
C.OCEIRAS,
F R R A 5,
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A diretoria faz ciente aos 81'S. sócios

CIA CArARINI:NSl

DE TRANSPORTES AÉI!EOS lTOA

FRECHANDO •••

O Diádo, de sábado, deitou editorial para justificar e defen
der a inJustificável e indefensável atitude da bancada udenista,
'na Assembléia Legislativa. A técnica usada pelo jornal da oposi
ção é aquela de que os garotos de grupo escolar, acusados de

lIl;lroteira, se valrl1l: - ":-.Ião fui eu, professora! Foi êle que me

xIngou e buliu comigol" JIan('Íl'a simplIsta de assoprar a peni
nha fatídica, com base nas ironias de :Mendes Fraclique opostas.
ao rigor das lJrecéituaçõe,� constitucionais, por nós apontadas_
Nessa escala, quando argumentarmos com algum di'spositiyo de

lei ordinária, os sabedores do órgão udenista ripostarão com

citações do Giby ou cio Almanaque de Bristol.

Em levando as últimas e melancólicas decisões da bancada
udenista à conta de protesto cGnlra dcclarações porventunl ofen
sivas de rcpresenta�ltes do P. S. D., os escribas cio Diár.:io dis
virtuarn os acontecimentos. Quando em discussão, 110 plená
rio, ullla indica.�ão do deputado Waldemar Rupp sôbre contra-·

bando tifo pinhão, a bancada majoritária não repeliu' o pedido
de Pi ovidências ao poder competente. Deu-lhe o inteiro apôio
de todo� os' seus \'otos. A indicação, entretanto, para uma con

clusão certa, usava de argumentos que a maioria não podia acei-

tal', como, acusações sem as provas necessárias. A ressalva dos.

pessedista era perfeitamente JógÍÇa e natural. :\'Ias foi essa res-'

salva que f�z eclodir a impertinência anti-democrática da ban
cada udenista, que, ao invés de argumentar em apóio do que pre
tendià ser exato e certo, fez escândalo e retirou-se acintosamen

te do recinto ..

a Essa retii'ada tinha' o escôpo de ol'ender a maioria, tanto.

oi' mais que a intenção de esta apoiar a indicação Rupp já era co

nhecida. Dir·se·ia Cjue o lideI' udenista esperava votação contrá-

ria àquela proposição! A deserção oposicionista primava pela,
deselegância e como consequência primeira trazia () retarda

mento das providências que a própria U. D. N. queria urgentís-'
siJi.las. Tendo iniciado uma conduta indefensável, tangida pelo
empenho ele ofender a maioria, a minoria perdeu a· razão para_"

falar em deselegâneia ... A decisão de correr do recinto, por
inconsentânea às praxes parlamentares e sem Justificativa, à
vista do apôio que o P. S. D. anunciára ao requerimento em dis-

cussão, obviamente chocou a maioria. Se expressões mais fortes
foram então usadas, co'rrem elas por conta da fuga udenista,
consumada. selll ogtra finalidade que a de ofender a bancada:

pessedista, apesar de já anunciada que esta apoiaria a iniciati

va da fujona. A interpelação encrespada, com, que o líder ude

nista, na sessão seguinte, pretendeu satisfações, era descabida.

Cumpria-lhe, antes, confessar o erro' da véspera e dar satis-'

fações. Exigi·las nunca! A tirania minoritária, de tombo em·'

tombo, pensava em equilibrar-se:, Nessa mesma sessão o Iídec

dos melindres virginais responde, pelo modo mais grosseiro pos
sivel a um pedido de aparte. E, com uma cordura digna de La

martine, prossegue a discorrer sôbre a falta de consideração à

sua sensitiva bancada! Se mal andára ao fugar do recinto, no'

dia anterior, pior anda nessa ocai)ião, a'o desertar das comis

sões, nas quais a presença minoritária é recomendação consti
tucional.

Abandonando prini.eiro o recinto e depois o dever; a U. D:,

N., lJuscando excomungar a maioria, desrespeitava-se a si mes

ma e subestimava a confiança de seu eleitorado.
Voltaremos ao assunto ...

GUILHERME TAL
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