
sr, Cardoso da
.

ta. ,,3;. atacar
ii CESPE. -- Pro�los 'aprõvados.

Presidente sr. Deputado Saulo ele sobeja cultura, historiador dos

Ramos ,--'P. T. B. mais estndarlos, folclorista dos mais

Secretários: srs. Deputados Pinto autorizados .era uma incontestável

ele Arruda e Alfredo Campos P.S.D. glória das letras do visinho Estado

- Sr. Protogenes Vieira - P. S. do Norte. Assim, pedia, ouvida a

D. - Usando ela palavra, disse ha- Casa, fosse parte da áta dos servi

ver falecido, em Curitiba, o Sr. ços do (lia um voto de pesar pela
Romário Martins, grande e conheci- morte elo invejável escritor dando

do historiador paranaense. Homem se de tanto conhecimentQ à sua

Exma, Familia, Instituto Histórico

e Geográfico Paranaense, Associa

çào ele Imprensa do Estado do

Paranú, bem como à sua Academia.

de Letras.
- Sr. Deputado Rodrigues Ca

bral - U. D. N. ---'. Certas foram as

palavras do seu colega pessedista
Sr. Protogenes Vieira respeito à

ilustre personalidade desaparecida.
Em o seu o no nome da U. D. N.

apoiou as homenagens solicitadas.

As homenagens lograram aprova

çâo unânime da Casa.
- Sr. Cardoso da Veiga - P. R.

P. - Voltou a atacar a CESPE e a

Coletor-ia de São Francisco, no 'ex

pediente. Foram discutidos e apro

vados os seguintes projétos de lei:

30/�8, 22/48, 35/48, 37/48, 39/48.

40/48,41/48 e 43/4.8.

Discussão e votação do parecer ao

requerimento n. 21 (COl\USSÃO DE

CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E

-.JlJSTIÇA. Relator Cardoso' da Vei

ga P. R. P.
- Sr. Deputado Hodrigues Ca

bral - "C. D. N. - Falou sôbre o

parecer dado ao requerimento 21 em

o seu nome e no da sua bancada.
_ Sr. Deputado Cardoso da Vei

ga - P. R. P. - Sustentou o seu

parecer dado ao projeto, que foi

aprovado por maioria de votos.

M
· .

f
- Sr. Deputado 'Valdemar RllPP

ais ent.uslasm· o. pe o ,OU'e e� _
DO�S'O - U. D. N. - Falou sôbre um sur-

_

.

.

. �

�a: ia de neste "Dion no ()e..<:tP.. cilb:u::i_

,- -(Especitt� para "Cl:..RúCü1e,,) Escreoe ,JANDRAGUS nense.

fiá dias lemos uma �erii' 'lI' elo- s i le i rís i rno Xlonteiro LubaLo que
- Sr. Deputado Nunes Varella

gios á exposição de livros ínrantis Ifez rlo nada Pedrinho, Emil iae Xa- - Lider do P. S. D. - Com a pala

norto-amer icanos no Insl i l u í

o Bra-I rizinho . Xloutr iro Lobato ql;r fez

sil-Estatlos Lnidos. Qu ern a ('�Cl'('- de :\'aslácia a í.ípica mucama de

veu r um modernista; mixto de in-I Dona BenLa. E, para oomplr íar a

leleclual e ator. Ainda não

Pllde-lli,;la de.sses. "personagens" ]J1('sLl'PS

mos compreender esse rapaz. Nem e artistas da biblioleca infanLil de assunto.

a êle

nem. aos.
seus enmpanheh-os

I
Jeca Talú lemos que bater palmas

do Oírculo de Arte Moderna. à desenvoltura do Visconde e de

Pode �el' que Lodos al é

f'SLpjalll

I
Quindim.

trahalhanrlo muito bem em provei- Si aqu í em caso, prornovessemos

do �esLa ilha rorrnosa. Duv idamcs,
I
exposições como .�. do TnsLilu,lo

porem, que as necessidades rio po-, Bl'asll-E.'itados
1 ni dos ehegar ía-

Campos:-'0 'hanig'a-\'el'de dependam do mos. ele logo, iJ' conclusão de que

"exislencialismo" ou da fahricação I nó� podemos e devemos senil' de Rio, 13 (A. N.) - Noticias vin-

em série de mais conLos r baladas mod010 nessa maléria. das de Campos, Estado do Rio, in-

de amai'. j1as... Vollemos ao ?I-re�mo porque em .função da de- fomam que aquela cidade vai iniciar

[ll'Íl1cípio rl('�la conversa. mocn1cia somos um exemplo bas- os preparativos para a recepção ao

Visitamo,;, também, aql1ela px- tallle conforladol' quando "imos, General Eurico Gaspar Dutra, Pre

posição. :\5.0 ('llconLramos Lodayia ainda 11:1 poucos dias, o desfi le çlos sid'ente da República. Desde a cam

aqueles "rxemplos a serem imita- e�colares comemorando o 7 de Se- panha eleitoral, quando o General
dos". Nunca apl'egoamos qlle os pe- Lembro de 1822, e no �ual crianças Dutra, exeursionou por vários Es

qlleninos s'obrinhos do TIO SAN louras, morenas e negl'as olhavam tados, Campos foi incluida na re

somenlf' lessem GTEI e as fanLásli- o sol e recebiam os aplausos tam- 'Ilação das cidades a serem visitadas

cas hislórias de ,:YIARVEL e CAPI- J?(\m mullicores, sem cordões de
por êle. Todavia, durante a campa-

TXO ,'\'i\JEHJC,\. !so/umenlo enh'e raças. I -

f'
.

1 E t t t
L. .

nha nao 01 paSSIVe. . n re an o,
!ledonso esLilo literál'io não res- Precisamos a\'Ísar o en USlasmo J P 'd t

l
. I' I agora, o reSl en e Dutra, como

a ·dúvHla. Os· b'llllisess Inen l.)orisso I)f' o qne e nosso
'I

., .

Chefe na Nação, iria conhecê-Ia.
mesmo não iriam deixar em casa No Gabinete do Prefeito Ferreira
aQ'tl-ilo C1l1e ypndido em outras

.".
4: -,: :--'''''l

Na 8ssembl
,"�

o

Proprletãrío e D.
o MAIS 'ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Gerente: SID:XEI XOCETI - Diretor Dr. RUBEXS DE ARRUDA RAJIOS
DIretor de Redação GeSTA '.'0 �EVES

ln;, xxxv I Florlanópolis- Terça-feira 14' de Setembro de 1948 10.343

rios, sel'ia mais cruzeiros, mais,pe
zus p mais bolívares convertidos

agiolamcnle em dolares ao mesmo

.tempo ql1e se desviaI'ia a alençilo

"onoratula sa O Magl·stárl·O catarl·nense elas crianças das cousas úLeis e Rio,13 (A. �.) - Pondo em exe-

ti
,. u li

. _

Ilf'cessál'ias à sua formaçi'io ini e- cuçã'o o seu programa de intensifi-

Pelo sr. dr. José Boabaid, ilustre recedora da nossa eterna gratldao, �leLlJal. cação de benefícios de ordem imo-

Go,'eI'Iladol' el11 exercício, foram re- csperaillos (rue o esclarecido espirí- bJ'l'a'r'a (III o IPASE t
, Andou apressado nos elog'ios I 1, e pres a a seus

cebidos, a propósito dos projétos to de V. Excia. sancione tais leis
af\llele comentarisLa zeloso Apóslo- segurados, o senhor Alcides Carnei

recentemente apresentados à Assel11- para que o seu nome suba ainda lo do J1loclel'l1islYlo. PeDro? João? ro, Presidente da Autarquia, se di

bléia Legislativa pela professora mais alto no conceito dos professo- Judas Iscarioles? Qnal dêles lhe' rigiu aos Governos dos Estados on

Antonieta de Barros, nobre 1'epre- res de Santa Catarina. Saudações. ficará melhor o nome? '1
de aquele Instituto não realizou

sentante rIo P. S. D., os seguintes te- (a) Dagoberto Silva, Diretor do ?\i1o fazemos rpstl'ição á educa- construções, solicitando-lhes doa-

legramas: Grupo Escolar". ção jManlil na América do Norte. ção dos terrenos, afim-de ser facili-, Rio, 13 (A. N.) O Presidenfe

"Tubarãü, 9 _ Na certeza da apro- O que sempre acenluamos, po-
t tada a observância dos propósi,tos I Dutra encaminhou ao Ministério da

vaç'àn dos projétos de criação das Florianópolis, 9 - Jubilosas agra- ré111, éo que aqní, na tona ele Jeca
I do Govêrno em benefício do funcio-Iviação, para que opine a respeito,

carreiras de Diretor de Grupo Es- decel110s o louvavel gesto da apre- Tatú, Lndo 'll azul quanlo <Í diYlll-lnalismo público. Visou essa inieia- o processo oríundo do l1leI�lOrial elU

colar e de Inspetor EscalaI" por sentação à Assembléia Legislativa gação de uma bi))lioLeca infantil tiva do IPASE dar ao atual plano I que
o Senador Etelvina LlIls e ou

parte das bancadas que constituem dos pro,iétos de criação das caITei- bem vasta e das mais yaliosas que imobiliário do Instituto a sua cOllfi- tros representantes de Estados ser

a Assembléia Legislativa do Esta- ras de Diretor de Grupo e de Ins- conhecemos. guração nacional e pela COlabora-I vidas pela Rêde Ferroviária "Grea.t

do, dada a alta significação elo pro- pctor Escolar. (a) Diretora e pro- Devemos-la ao criador do PICA- ção dos' Estados onde seriam edifi- vidas pela Rede Ferroviriá "Great

jéto apresentado pela professora fessoras do Gmpo Escolar Ar([ui- PAU AMARF'iLO. jIonteiro Lobai o I cadas residências. I vVestern" pedem a encampação da

Antonieta de Barros, desde já me- diocesano S. José". foi a criança maior do Brasil. 'Bra- t
es Gp.,eexpaseehniõesgL referida empresa.

o Ministro da Aeronáutica dirigiu
umél: saúda çã« a IlS jornalistas
lHO, 13 (A. X) - Em virtude de haver passado sexta-feira última

a data consagrada ao jornalista, o Minist ro Armando TI'ompôski, titu
lar da pasta da Aeronáutica, aproveitou a oportunidade para manifes
tar de público mais uma vez sua solidariedade à imprensa. Nesse sen

tido o Minis tro Trorupowski dirigiu-se ao Presidente da Associarão
Brasileira de Imprensa. em mensagem telegráfica, nos seguintes ter
,!p0s: "Xa data do ani vcrsár io da imprensa apresso-me trazer ao ilustre'
amigos as felicitações ;la Aeronáutica pela nova etapa realizada por
lodos os que, honesta e sinceramente, labutam na árdua tarefa de es

clarecer a opinião pública. A nossa solidariedade a essa nobre missão
é completa por isso que todos desejamos um ambiente onde os ideais
se, nutrem sob o qualif'icati \'0 do respeito à digniddue, o que só he
nefícios lrarú á nossa pátria".

Inaugurado o retrato ·do Governador
4derbal R. da SHva

o sr. dr..José Boabaid, Governador do Estado em exerci cio, rece

beu o seguinte telegrama:
"TUBAR.\.O, 9 - Honra-nos comunicar a V. Ex cia. a inauguração

solene, no dia 7 cio corrente, no Grupo Escolar "Dom .Joaquim", do

retrato do Governador Aderbal Ramos ela Silva. Agradecemos a pre

sença do seu representante. Saudações. (a) Olga Horn de Arruda, Di

retora".

Bom humor parlamenlar
O jornal carioca "O Mundo", edi- galados. Então não havia O riacho

ção de 8 do mês p.p., publicou o ri nssanga, r sim um múrrn, que

scgu inl e : dava o 1)'ITflW it �,jd<id("!
-

"

"A' Comissão de Cónstitulção e O senador Ivo D'Aquino pede a

Justiça do Senado estava reunida. palavra. COD1eç'a falando suave

Na presidência a austeridade (lo mente. eJ�quanto alisava a pele ('e

senador Al íl io Viváqua, A reunião rapôsa, que herrlou do Lauro .\[a!

prosseguia seus trabalhos, normal 101'. E voltauda-se para o seu C'J�l'

e regularmenle. Em dado momento, ga :

o presidente anuncia: ! - O nobre senador paranaense
_ Está em discussão o parecer labora em êrro. ]� possível que <:!.

sóbre as inundações no Xluninípio EXcla:-�qHando visitou as vínhcdas

{Ie Urussanga. I de T'i-ussanga, n50 tenha mesmo

Mal o prosldente pronunciava o avistado o nosso Renozinho. Mo s I;

Jnd:g'f'na vocábulo, O sr. Artur 8an- que o sr. ,:\Terêu Ramos, quando :11-

tos arremete hravi o : Ilel vrntnr no Estado, baixou um

_ Peço a palavra: Sou senador ..decreto criando um rio -ern Trus

pf'lo Paranlí, vizinho porLanLo de
I
i;anga. E, esse rio cslavasou, ag'o

Sanlo CataJ'i1la. ConhE:ço a cidade·· I l'a. Eu f'ra Sem'etário do Tnleriul'

zinha de �L':lsSanga,_ onde apl'eci.ei ,e h�ixei, o J'eglll�menLo a respeilo.

seus dehcIosoS v1l111os. :\las

lldO,'
O 1'10 eXlsLe ofICIalmente.

posso concordaI,' com crédito p:1ra HouvE' nma garg-alhada g-ostosa. E

combaLel' a� inundações nessa re- Lt>r1a a Camisão apl'o\'ou o credito.

gião .. \li n;lo ]J;Í um rio, UIll ri;J-']� assim que nos momentos ele pc,

cho, um COl'l'ego, É uma enco�t.::t de l'igo São Ivo faz seus I:nilag-res n()

morro, onde as parreiras encohrem ]\[omor. E, hoje, para satisfação de

.0 pedaço de Baco.
I
seus amig-os e alegria de seus ad-

O senador Ivo D'Aqllino quer yersál"Íos, colhe mais uma prima

com seu pL'ojeLo "abafar" a op05i- \ e]'a, ou enLra 110 inyerno, com')
r

ção, que ali é 'forte. diria o Artur Sanlos.

A Comis·são ficou de olhos arre- J Os nossos parabéns".

Em torDO dos projetos da pr of ..
Antonietá de Barros

'

i
"
I

BARRIS DESMONTÁVEIS - A' fim de diminuir as despesas de trans

porte e aumentar a vida dos barris, uma fábrica britanica acaba de lan

çar um modêlo de barril desmontável, feito de madeira compensada, for-
rada interiormente de carvalho. (British News

,
Service).

casas de familiaI'ps aYisa-mellos

Plano de CODS tru
ções do IPASB

�-....,

�rativa
-

'J

vra, este, nobre pÇlrlamentar disse

que aguardava, da citada zona, as

informações que solicitou para com

melhor conhecimento comentar o

o prese Outra vis íta
rá a cidade de

Paes reuniram-se os Presidentes, e

representantes dos Sindicatos e As

sociações, para estudarem o progra-,

ma festivo. Em seguida foram or

ganizadas as Comissões Central, de

banquete e de hospedagem.

Querem a eDcampa-�
vão 'da «8reat
Westeron

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações

Expresso São Cístõvão _ LAguna
7 horas.
Auto-ViaçAo Itajai _ lta,a! _ 111 h0-

ras.

Expresso Brusquense _ Bruequ. -

16 horas.
Expresso Brusquense - Nova Trent(l

- 16,30 horas.'
Auto-Viação CatsrineIlBt! - JoinvU.

- II horas.

Auto.VlaçAo CatarmenH _ Curitiba Isaar Camargo
- 5 hOljas. Há problemas da humauidade enquanto OUiTOS permanecem in-

_R300hooVrlaa·i".sl.a Sul·Br_n - PÔl'tO Alecrel 1 l: se nsrvcis <,I ela. A Cruz ele CI'I'StO
que se por em reso ver com II!'I .!c·m L L ..

Rapido Sul-Brasüeíro _ JoinTil.

-,
sistema econômico. Outros, são i'C- atrai apenas aquelas pessoas quc

§.a.5 e 14 horas. solvidos pelo direito. A medi, ina realmente estão interessadas cm

TERçA·FEmA I di' "" I' bl" Rua João Pinto 11 6
Auto-Vlação Catarlnen.e _ POrto Ale- po e so ucionar outros, o ru i-om 50 ucionar o seu pro ema esprrr- I. •

gre _ .6 horas, ." processo educativo é capuz de so- tua 1. Quando o indivíduo coloca os ••...•.• . ...........••

Allto-Vlaçll'o Cat.arInense - Curitiba I lucionar, satlsfatvríumcntc, lima interêsscs tr-ansitór-ios acima dos
5 horas 'b" -1 •• t t

.

1
Auto.Viação Catarine-nn JoinTil. série de pro lemas s-iciars '.10 mun- mtcresscs permanen es, o ma ena

._ II horas,. do atual. acima do ospn-itual, então, a Cruz

Auto-Viação Catsrlnellse Tllbarto É que há muitas perplexidades 'não lhe transmite mensagem algu-
_ 6 horas. da vida moderna que se podem re- ma. O simples observador não con-

7 �f!:'sSO 510 Crt.tódo - La«una - solver com fatores meramente

hll-I SCCgIU� apanhar o sentido real tio

Emp�S8 Gló.ria _ lACUna _ 'lJ4 ·1113nos.
.

":1 ":""'10. .•
•• •••• •••••••• • •. ' _.

e 6� horaa. Quando, porém, se t.r:�ta de pro- Muitas \"(;Zl'S há--'um obstáculo

16E��:::,so Brusquenae - Bruequ. - b�elllas de ordem e�l)il'llnal, prm- que se int('rpõ� entre o objeto ('UC
. A".to-VIaçlo It.ja! _ IUjal _ 111 ho- clpalrucnte os que ,lL/.I�1I1 respeito atmi' e o at�aido, Não. há atr:.1,�:l'_', I

ras. �o destino eterno rlc, nossa. alma
Quando a Cruz de Cristo não l'xcr-I

RflpIdo Sul Brasllelro - Joln.,U. - .. imortal, nenhum desses fatores cr a atração sôbrc o individuo é
I; e 14 hOCRS. mencionados conseguem resolver. '. I' I I

QUARTA.FERA P bl . I 'ar' ter espir-itual pOI:que há u�n grande ? rstàcu o no

Áuto-Vla9lo CatarinellBe Curitiba r? emas t e

I
c

_

a

de OI dern e
mero. 11<'1110\'](10 o obstáculo, a atra- Você poderá ganhar de Cr'$ "-

_ 5 horas. e:�u?em lima 50 uçao
\

'

1 s-
,ão volta a ser exercida. 50,00 à Cl'$ 100,00 diários, vendeu-

Auto·ViaçAo Cltar'iunae JOinTlli! pir-itual, .
, I'

I
- II horas, Qual a solução Que :.l Cru/- apre- ._E. s.o ap leal' ,o teste: enquanto o do artigos de consumo domestico,

I: Auto-VIação Catuinenae - Lagun. senta paf'� O lJl:oblclJI.a ,:�pirilila!.'! Illdl\'ldl.'? cons,l�era o ,S�l1, prohle- i Informações na Praça 1 de No-

� ,-
- R�:?dOhosr�rBrasuelro _ Jolnvlle _ '1 A solução esta no sign ifrcndo {la ma cspn itual S�A CO!}} I, ecui sos hu-

vembro
... ; e 14 horas, morte de Jesus, Ele morreu l':lnl 1ll_an05; a eXp�l'lellcJa e doIOl'OS.1 e.

n. 2"2 _ 20 andar.

O; Expresso Silo Cr16tovao - Lacuna - satisfazer', em nosso luuur, ás leis nao, ha solução adt;_Qua(!a, Quando,'
'I 7 hqras. inf'lex iveis da justiça di vi na. Mor- pOI'en�, tenta resolvê-lo a, luz, da re- ,

.

� 116E::[::O Brusquensp. - BrullQue
rcu para que tlvessemos vid" l)cr- vclaçao que I�alxa do. Lalvnno, a

:. Autó-Vla..,Ao Itaja! - ItaJa! - 111 ho- feita, bemaventurada c e�érn:l. cenTa se h:ansfIgura ..
," ras, Aqui está o segredo do magnetis- '.aI,110S Ih}strar esse fenômeno
I. Expresso Brusquense Nova Trentp

1110 permanentc da Cruz. Todo eS��l'lt�,al. tao complexo, c,Ol_lforme
� - �';�[ji�f:a�Úl Brasil POrto· AleJrl'e aquele que, impressionado com o ° fe,z lllslg!le escntor pat1'1ClO.

_ l: horas, seu problema religios'l, com a �ua .

Ha no pICO do Monte Salef, (IUe
QUINTA-FEIRA

pArto condição eSI)iritual, dl.?ga a eo- fica p,erto de Genebra, u.ma cruz
Auto--Vlação Catarlnense u b t d I I 1

Alegre _ 6 hm'as. nhecer que a Cruz re\'ela a po�si- em. Jun o o (espen la( ,en'o 9l�C
Auto,Vlação Catarlnense CUrltiba bilidade do perdão di,,] no, r('f�on- donuna tO(!o. o val� do Rodano. ro- I

- 5 hora;;. cilia a criatura com o s�u Criador, da a plamcle. esta geralmen!e co� í

_ Allu���!�?1l.0 Catarlnen.e JoinTlle oferece uma salvação perfdta, rcl- be;ta <;Ie nebfllll�d' Mas a nebhjna so!
Auto-V!a�"o C:l'nça a verdadeira ""a7. 1X\I',1 o seu vaI ate. o re e1'1 o ponto, OU( e o

I..... Catarlnens'! - TubarAo >, 1 b 11 d 1 cl
_ a horas. espirito. E aqui estú UIlI fenômeno so rI la com to o' o esp en. OI'.

Auto.Viação Catarinenae - Laguna característico da psicologia' ,·rJ:;t:l. Um excursionista que Já estive-I
- 6,30 horas. O I t 't I I t

-

I
"...._,.. .. "'.._. """�t"...1I0 __ LaJ[\lnL--'· S que rea men e acel an) a �:a va- I'a, amen ava nao ver o so , qnan-

7 horas, r \

- -C;;ão que .Jesl1s oferece,_ não _v�i"U('J1l 'do alguém lbe disse: "Suba até a

Empr.êsa GH5ria _ Laguna - " �/2 torturados. p.ela incerteza do :;eu cruz e verá a luz 00 sol". Seguibdo'
e 7 1/2 horas. f t

�

EXpresso Brusquenee _ Brusqu. _

II uro .esplrItual. a sllgestão, subiu pela encosta in- I

16 horas. Por ISSO mesmo, enqmllll0 hou- grellle do monte e conseglliu con-!
Auto-Vlaçl!.o Itajal _ Itajal - 111 ho- yel: no mundo almas que SI"! nâ.'l �e telllplar (�eslumbl:ado a luz �olar. i

ras:Rãpido Sul Brasileiro _ JoinTlle _ li satl;;façam com uma VIda eS]liritunl O fato e sugestIvo. E tambem um

5 e 14 horas. ch01a de IàCllllas, mas v4vern r10111l- símbolo. Encarar o problema reli
Empresa Sul Oeste I.tda _ Xapec6 _ 68 narlas p�lo propósito d" alcanç'ar gioso apenas do ponto de vista dos I

_ II horas. O aperfeIçoamento espi.itlml,� a recursos naturais e das filosofias'
SEXTA,FEmA salvaçã?, verificar-se-::1. ,emrJl'e o humanas equivale a uma decepção.!

ROdoviária Sul Brasll - POrto Ál� magn,etIsmo espiritual da Cruz.. Contemplá-lo do I)Onto '.
de vista I- � horas. (I

Auto.Vlaçl!.o Catll!'lnense Curitiba
A legamos então a compre- que a Cruz oferece, é apossar-se ele

_ 5 horas. eneler porque é que a Cruz atrai, uma felicidade CJue o mundo não
Auto,Viaçll.o Catarinense Joinvlle um grande número de individuos, pode dar.

- II horas.

Auto,Viação CatlLrlnense
- 6,30 horas.
Expresso São OristovAo - Laguna _

7 horas.
Auto,Viação ltajal - IUja! - UI ho

ras.

Expresso Brusquense
16 horas. .

Ráp!do Sul Brasileiro
às 5 e 14 horas,

SABADO
Catarinense - CurItiba

utei-

SEGUNDA-FEIRA

u:--o·
...

ESTi·�ol Horario das. e�pre�
Redação e Oficinas à rua sas rOdOVlarlaS

João Pinto n, 5

Diretor: RUBENS A, RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI

-

A DIVULGAC O
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
.

Economico FinanCeirQ
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA P03TAL, 775
.

CURITIBA

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

Diretor de Hedação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginaçüo :

FRANCISCO LAiVIARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
.

andar
Tel.: 22-5924 _ Rio de Janeiro

HAUL CASAl\IAYOR
, Rua Felipe dê Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

-,-

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .. , ,. _, CI'$
Semestre ,....... Cr$
Trimestre ,...... Cr$
Mês ..... , .. ,., .. Cr$
Número avulso .. Cl'J!;

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

No Interior
Ano ,. Cr$ 100,00
Semestre ,.... Cr$ 80,00
Trimestre '. Cr$ 35,00
Número avulso ,. Crs 0,60

Anúncios mediante contráto.

(
Ir

� A direção não se respon-

.: sabiliza pelos conceitos
) emitidos nos arti,!ws

� assinados.

<
.....,._,_w_-.·_w_._ _

-

ViaçaõAérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR _ 10,40 _ Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
. :\�dR - 10,40 - Norte

:n lIZElRO DO SUL - 12,00
Norte
VARIG - t2,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

N(}rte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR _ 13,50 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

eul
Sexta-feira

CRUZE;IRO DO SUL - 7,20
iNorte

,

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
P..t\.NAIR _ 13,50 � Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.55

!Norte

13,55

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

I

Brusque

Joinvil.

Auto-V!açl!.o
- 5 horas.
Rápido Sul Brasile1ro - Join.,U. _

às 5 e J9 hora8.
- 6 horas.
Auto-VIacão Catarlnense

- 6 horas.
Auto,ViaçAo Catarlnense

- 6 horas.
EXDr�sSO Silo Orlstovllo - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - .9l'usque

14 horas .

.lll.uto-VlaçAo Itaja! - ltajal - 13 ho.
ras,

Expresso Brusquense - No.,a Trento
- 9,30 horalS.
Expresso GlórIa - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 horaa,

Jolnvlle.

TubarAo

I Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime. civol

CODetltuição d. Soci.dade.
NATURALIZAÇÕES
Títulol D.olarat6riol

Dr. Lindnlfo A. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituiçõe. de lIociedade.
e lervi;:oll corel:ltol, em geral.

Organizaçãe.. contabei•.
Regi.trol e marCai, di.pondo .•

no Rio, de corre.pondente.
Eu�ritólio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 herai.

Telefone 1494

-I

LINHOSDALVY
GENU/NO PRODUTO DO BRASIL

INO. UE LINHO E AlG. "DAlVY" S. A.

permanenteMagnetismo .
.

...:-_E.....
é:

..

r

..it""6..
r

...io_...._..

R

..e_...
i

..

d

..._n...
c

..i.,a_�1
t

..Rua Tiradent.. 47. I
FpNE •• 1468

Sorveteria.
Vende-se uma em ótimo estado.:

Tratar com Haroldo Glavan, W'

Se ricos quereis ficar
De modo facil eleg�1
Fe zei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

Artigos· de uso

doméstico

,

Dr. Antônio
MOldesto

Médico

Formado pela Faculdade de
:Medicina da Bahia, Chef.e dos

serviços de Radiologia do Hos

pital de Caridade.
Cursos de especialização,no

Rio e São Paulo e de aperfei
çoamento em Buenos Aircs e·

l\Ionteyidéu.

- Câncer _ Inflamações -

Doenças da pele _ Hipertiroi
dismos - Reumatismos -

Disturbios da menopausa-etc.
Atende diáriamente no HOS-

PITAL DE CARIDADE.

Especialidades:

RAIOS X
RADIUM

RADIOTERAPIA
Exames radiológicos do Es�

tômago, Intestinos, Pulmõ.es.',
Coração, Esqueleto, Vias bi-

liares e Urinárias.
RADIOTERAPIA dos Tumores

'FABRI€A DE FOSFOROS (PRON·
TA: P. FABRICAR)

Vende-se

Maqainário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000 00

Situada' em Campo Alegre '_ S.
Vende-�<': tL. só maquinário
Informações com A. Wehmut�
'Brusque _ Santa' Catarina".

..

_____I11III ... ,

Aluga-se
o ptimeiro andar do prédio'"
n. 5, da rua Arc;preste Pái-'
va

1 ratar à ruaArtista Bitten·
court, 28.

I ��.' .�.�;�.�� ·G: .��;�. �����\
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOSacumulador
de conCian

.;a, construi·

do para

atender,
cDln sobra,
a tôdas as

n eccssi da

des do sistema elé

trico de seu carro.

EscritórrrÍo: Rua João Pinto;..
n.O 18 _. Florianópolis

...,

liaSa no centro
Vende-se

dsn-cia.
Escritório Imobiliárit> A.

L. Alv-es..
Rua Deodoro, 35 .

• • -, • o' .�. "_, ••••••• ' •••••••••••• • ....

uma, para resi-

PRODUTO DA G E N E RAl MOTORS G..
Para vendas e serviço (lt!lC(lre as úistr buidores e conmsionários da

GENERaL MOIOR S DO BROSll S. D ....

;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os pobres e o lioo ..

gresso EocarisUco
�

Enquanto ma Câmara dos Ve

readores de 1:\0rto Alegre se discu

tia o auxilio, que a Municipalida
de poderia' ou deveria conceder ao

Congresso l'�ucarislico Nacional,
não faltaram os que se prestas
sem para represcn Lar o papel de

Judas Iscar iotes, que na Casa ele

Betânia reprovou um gesto de ge
nerosidadc de Maria \fadalena pa
ra com o nosso Divino Mestre,

'I'anto no recinto da Camara como

pelas colunas ela irnpresa, se fize

ram OU1v!r as vozes dos "esconda

lizados" em face das avultadas

despesas decor-rentes, inevitável-

mentc, da realização de Congres
sos dessa natureza c de tamanho

vulto. Foi dilo, que o Município
não pode lançar mão dé seus já
minguados recursos para serne

Ihantc finalidade, enquanto na cicia

de vivem tantos pobres, famintos,
tubercu losos, "maloqueiros" a re

clamarem a assistência dos pode
Pr�ça Pereira e Oliveira (atriz do. res publicas. _ E foram os pró-
Tríbunal) Rua Sa,ntos Dumont, �. 8. piios pobres, que der-am uma rcs
Consultas das 9 as 12 e das 3 as 6

posta fulminant.e e essas f'ar isai-
- Fone 841. FLORIANóPOLIS

cas ponderações, Uma grande par-
,(Socieda;:!e Portalegt-ense ele
te dos socorr-idos da "SErL!\N"
Auxi lio aos Neeessitadcs) , em nú

mero de 563, se cotizaram e, por
intermédio da Diretorf a dessa So

ciedade, enviaram ao Sr. Arcebís

po :Ueti-opol i Iano a importancia
de Cr$ 56:3,00, como contribuição
paia as despesas do 50 Congres
so Eucar-ístico Nacional.
Bxposiiio d« tmprensa cõiouc«
Por ocasião do 5. Congresso

Eucarislico Nacional, realizar-se-á
uma grande exposição do livro e

do jornal catolico, tanto do Brasil
corno. cio Exterior..\ parte técnica
do certame está a cargo da Livra

ria "rabajara. que já se dirigiu a rtodas as editoras e jornais catolí

eos, solicitando a sua coõpáação.,A exposição será localizada num

dos pavilhões elo Instituto de Edu

cação, a poucos melros de distân
cia elo Altar-Monumento, onde se

realizarão as grande solenidactes
do Cong'l'csso.

Doenças internas de Adultos e

CIRURGIA GERAL Alta CirurgiaCria��:�rgia Geral _
Dos Serviços dos Professores Bene-

Doenças de Senhoras _ Partos _

dicto Montenegro e Piragibe No-
, ,Vias Uríaárlas - Rins - Coração

guelra (São Paulo)
- Pulmões - Estomago - EigadoConsultas : Das 14 ás 17 horas

Tratament-o da Tuberculose
Rua Fernando Machado, 10

Dr. Milton Simone
Pereíra

Clinica Ci.rurgica
l\Iolestias de Senhoras

DR. LINS NEVES
,Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Car-idade
CLINICA DE'SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
u. Pertubações menstruais, 1:l�1'l'

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
Iuras)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ot'E ..

RAÇÕES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
. Resid. R. 7 de Setembro - EdU.
Cruz e Souza - Te]. 846.

!DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e par teíxe

Do Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es .1e·

cialmente do coração e \'aS;)5

Doenças da tiroide e demais gl:m
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhora,; -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

:CASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles [1. 18

Fone manual 1.702
RESID:E:NCIA:

f i: �nnida Trompowski 62
Fone manual 766

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ

MédiciJ-Operador-Parteiro

Pulmonar
Radiologia' Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curta.s
Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdáde Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico pnr concurso da Asslstên
cía a t'sicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno de Hospital Ps iqulâ
tríco e Manicôrnlo .rudtcíãrto

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

N�RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sal'll 3.'
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho.s- 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

ema da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei

de, rins, próstata, bexiga, utero,
o�ários e trompas. Varicocele, hidra

ceIe, varizes e hernas.
Lonsu]tas: Da! 3 ás 5 baras, ã rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fontel
Clínico e operador

�n.ultório: Rua Vitor Meirele., 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ii
I! hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhauseu
C1lnica médica de adultos e criança.

Consultório - TrRjano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horu
lI.e.idência: Felipe Schmidt D. JS.

Telef. 812

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

DA T I LOG R.A F IA
(orrespondencla
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

Confere
Diploma

METODO:
Moderno � Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Arvores fruliferas
"

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

.

"".

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina •

Peçam catalago gratuitamente.L.:� ..

•.. reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de vãrtos modêles para.'
pronta entrega, .. êste maravi

lhoso piano. pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

SchwartzmilOD
REPRESENTANTE

o

para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Te I. KNOT

Florianópolis

Ifstrásburgo
Esll'as'lJul'go está sobre o R:no�

que foi sempre um daqueles ca...

minhas que andam", om que í'a

lava Pascal. Ja as Legiões Romana�
tl'ansl)ortavam pelo Reno manti

mcn los e materiais de construç,ão.
Nos séculos iHI o XIV, os bar

queiros ele Estrasburgo domina·

varn o Reno desde Basileia até :,\10-

gunçu, e nos séculos seguinles
sempre a cidade manteve os ele

mentos essenoiais da sua atividade.

de,;ig·na.cfamente o trânsito; essa

forma de atividade declinou 110

!'-iéculo XIX devido aos diques COTIS·

Lr ui dos e á concorrência das ferro ...

vias.
Durante a anexação alemã, de

1870 a 1918, Estrasburgo por seu

próp rio esfôrço se dotou com <l

porto ele Austerluz e os cais dI),
Comércio e da Indústria que for�

mam ainda hoje sua base portuá
da. Volvendo á França, encontrou;
a cidade o apoio de que esliYepli
pr-ivada. Seu pórto, elevado a Pôr.

to Autônomo, foi dotado com os

cais do Petróleo, dos Remparts, e

Vauban com grandes comportas
ao norte e ao sul.
Em 1930, o lréf'ego renano atín

gia a cifra record ele 5,7 milhões

de toneladas, principalmente de

carvão, cereais, hidra carburetos,
e produtos alimentares na impor
Lação, exporfarrdo sobretudo mi

nél'io, de ferro, potassas e sócias.
Pode boje enfrentar um Irátego
de 10 milhões de toneladas. O pôr
to não sofreu muito com a guerra,
mas a frota fluvial pagou severo

tribute: está porém em vias de

recuperação, e Estranburgo reto ..

mára seu papel de grande centro'
de trocas inter-acionais,

Escritório Técnico
Cid RochiJ Amart'l
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo .rcgressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e países visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritór-ie
(Rua Presidente Coutínhc n. 22) •
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

CHEFE DE ESCRl'l'oRlU

Relojoaria Progre�5o
de JUGEND" 8P FILHO <'

COMPRE SEU. RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pediào por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

N 10 cr$ 80,00 N. 12 cr$ 180 00
R.e-IogP Sui..o liatema ROI' Marca novorill com 4 rubis.
kopt. modelo rllli.tente para MOltrador co� d. rOia,

qualquer serviço.
.

Caixa de niquel
2 modelol; limol.. e o que N, 12-A cr$ 200,00

ilumina à noite O meamo com o mostrador
CaixCl de niqueI. brQnco e um ponteiro central

NOlBo. relogiol .ão acompanhado. dos re.pectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO
Praça Tiradeo.t.. 260 - Paraná

Conhecedor de tudos os servi

ços de escrítorio procura coloca

ção na Capital ou uo interior· -

Cartas para"CHEFE", Rua Vidal
Ramos, 52 - NESTA.

Curitiba

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperacão
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação l;:;ocial Uatari

nense, em pOder desta redação.

o Batalhão Barrlga-Verde
(01 constituído de catarinense�
tlestemidos e o "Colégio Ba�
rtga·Verde", usará a mMmaj
bandeira.

l"Cml;I)anha pró-Ih'l'o'" h
''.. l. Xl do ".v.r.tro).

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Círurgião-Dendista

Raios X - Infra-Vermelho
Diatermia

Curso de especialização em

dentaduras
Exclusivamente com hora marcada
.Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427

Florianópolis

CHEVROLET - ESPECIAL DE
LUXO 1942

Vende-se de 4 portas em exce

lentes condições, côr verde (dual'!
tonalida'des), eqtúpado com óti>
mo rádio "Delco", faróis ele ne...

blina, farolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha americana.
Preço - ,Cr$ 55.000,00. Tratar á
rua Bocaiuva 1, diáriamenle até
ás 11 horas.

""':''\
,. I

SENHOR�TA!
A ultima creação em refri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

... , ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



)

Hoje,' no passado
A uata de hoje recorda-nos que: I que constou de vários oficios, des-
- em Hi24, uru navio chegado de

I
Não havendo matéria e nem 01'a-

Portugal esteve prestes a ser �o� luva·8t1lies indianos dores naa, hora-da-expediente, pas-

mado pe.'los holandeses, mas fOI
De lhi 3 UpA

,sou-se ordem-elo-dia, quando
] J C

,-

G 1 Nova .re lhi 1 ( . .) - "'1.S ln-
'C'

' -

sa vo pc o apitâo onça"ves; , ,

'
, , '. ,prosseglllll a amara na apreclaçao

, _, Iorrnaçóes aqlll recebidas dizem , , " " , P- cm 1711, na Praia de Sao DlO-
, '

" do ante-projeto do Código oe ostu-
que esta progredindo rapidarncntc I

-.

go, desembarca' com 3,800 homens
.

,

.

_
." , , . ,ras, em fase de conclusao, em prr-

as IIlVGlSaO do pr-inciprilo ele Haidc- ,

I'
-

ot ção Ie.il() célebre Duguay-Troui n, que ocu- .mcrra (ISCUSSao e v a" .0 o'

pou, sem resistência diversas loca- rad p�las Fôrças ,indianas. A ,:o]u- :
que foram a sessão suspensa e ou

lidades ;
na principal apoiada por forças'

tra, extraordinária, convocada para'
blindadas, partiu de Sholapur, na

I" Ii
.

t- cm 1817, no arroio Lenguas .' ,,' o (la imet la ·0.

(Banda Oriental), o Cororiél Bento pro vmcra de Bombaim. E depois Iduma renhida batalha contra as tro- ----------------
Manuel Hibeiro derrotou o Coman-

V I t ddante Pascual Moreira e continuan- pas do J-laide�'abaid, OCUPOL� Nal(�ag, eicu OS regis ra OS,
a vinte quilôruetros da frontcn:a.

do o avanço sur-preendeu c t011l0U R8 J
·

C()- Essas fôrças continuaram depois nO 1ft. anelro.ACOMODAcõES PARA OS ATLETAS OLIMPICOS - o presidente do vários guardas avançadas do 4'
- . sel! avanço na direção da grande

Comité de Instalac;ões das Olimpiadas, iuspeciona uni dos dormitórios roné l Bcrdum;
- base mili tal' de Secu ndcraba h, l' já

destinados aos atletas olímpicos, em Londres. (British News Service). - em 1822, o Pri ncipe D. Pedro
,

.
vela-se que, no mês passado, esta--

pcnctrnram profundamente em ter-
" t d Capital Federegressando de São Paulo, onde pro- .' "

. vam reais ra os na 1. -

"untr'a � COrra" tü. e.' .lDt. Ivo Ret,'I-S c:'tlSallllllaarla'�_"ealll rl(ll«I)e\�'ll)li(II,e<'anIlc!.,.I,'aa, dcolleB!.,•.aras,n.i;
ritório (lo principado. As notrcias Iral em "números redondos vinte- e-

li U \J li '-O
c'

�
u u "'"

não são muito precisas, pois a�gu- nove mil automóveis e treze mil e'

O fato, por invulgar, merece rc-

M f
. mas Falam num avanço de tnnta. . -

H' ind
On enegro Rio quasi ao anoitecer c VaI, nessa quinhentos caminhões. avia ain a'

gisto. Ei-lo: {
mesma noite, ii. Mcçonaria tomando qui lômctros, outras de oitenta.

640 ônibus, 950 motocicletas e 13S'
A firma Polli S.A., desta capital, Entre os novos diretores da Em-

posse do cargo de Grâo-Mestre ;
Duas outras colunas partir-am, rcs-

vários com chapa de exper-iência,
cujo diretor é o sr. Artur Polli, pos- presa Sul-Bras ileit'a de Elctr+cldadc,

_ em 1824, em Recife, continua- pectivamente, ria província de hcz-
Isso sem falar nas bicicletas, car-

sue, entre outros, um prédio de eleitos pela respectiva Assembléia
vam os combates entre as tropas

wadae das províncias centrais. Tô-
e car-rinhos de tôda espécie.

P· I
,-

f' d ôh
.

I 1 ·1 roças
apartamentos sito à rua João 111tO. Gera em reu ru ao c ctua a recente- elas convergem 50 re a CH ac c (e. _

imperiais c os revolucionárlos de I
-

Contrariando um fenômeno comu- mente na cidade de .loinvi le, séde Haiderad, capital do principado,Pernambuco;
-mente observado nestes dias de ver-

'

daquela importante Empresa, está o utilizando as rodovias que dcman- Fp.
•

ed n·el-aeIS- cm 1831, as tropas da guarni- rla� orn"l etiainosa elevação do custo das utí-
I
nosso distinto conterrâneo, sr. dr. daru aquela cidade, vindas respec- , , ri"

u ção de Recife se rcvo ltam, assenho-
lidades e de repressão legal ao au- Ivo Reis Montenegro, valoroso ele- tívamente do Norte, Oeste e Sudo- Praga, 13 (U. P.) - A Rádio Ofi- ..

I
r-eando-se da cidade, saqueando e

mento dos alugueis de casas, aquela 111Ento do P. S, D. no Estado. este. E todas ás três estão a vançan- cial anuncia que o Presidente Got-·
assassinando até o dia 16, quando

conceituada firma acaba de baixar A sua. pl.'esença entre nós pela do apesar da resistência oposta pe- wald e sua 'espôsa partiram hoje via
o Coronél Lamenha �ins com a Mi-

de Cr$ 1.500,00 para Cr� 1.000,00, o primeira vez desde que foi investi-
licia e muitos voJuntarios derrotou- las fôrças do "Nizam" ou raja de aérea para a Russia, afim-de passa�'

aluguel mensal daqueles aparta- do naquelas altas e honrosas fun- Haiderábaid. as férias na Criméa.
os;

mentos. ções, tem proporcionado aos seus

Ó exemplo é bom demais para ser

seguido. Fique, anotado a crédito

da bôa vontade dos irmãos Poli i ..•

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

.

FlorlanópoUs, 14 (ie Setembro

ComIssão de Presi
dente Getulio

Contas de agosto
final de

Câmara Municip�l�
últímu.-Na fase:

primeira
Posturas ...

Esteve, <)nlem na Assembléia,
uma comissão cornuosta .dos :-inr,;,

Fernando He.Iusc h i, Luiz Riga, Ar
tur Haertrl, ltu doel to :\faas c Car

li1� Lchrnle, que roi culregar i:t

Comissân de Divisão Territorial cio

Estado um memorial, pedindo a

criação do município de Presiden
te Getulio, a ser desmembrado do
atual municipio de Jbirama.

....

aprovaçao, em

discussão o CÓdigo de
O Sr. Batista Pereira iniciou os tacando-se o do Chefe do Executivo

trabalhos da sessão cxtruordinária Xluniclpal remetendo à Câmara a

de ontem, a que compareceram 13 documentação das despêsas de'
Srs. Vereadores, ás 20 horas. agosto p. passado.
Aprovada a ata da última sessão,

foi lida a matéria rio expediente, CóDIGOS DE POSTCHAS

Rio de Janeiro, 13 (A. N.) - He-

cm 1839, faleceu o Yrajor Ma
inúmeros ami,gos c admiradores o nnel' Clementino de Souza Martins,
ensêjo de lhe apresentarem, de viva.

como consequência do Aerimento InStitnto de 4posentadoria e Pensões
/

-

dos Industriários
Concurso para BU>fili, r de Datilógrafo

1 - COlliunico aos interessados qqe a lista com os resultados da:

prová Básica relativos ao concurso e empigrafe, será afixado I;a séde'

desta Delegacia, ás 12 horas do dia 14 do corrente mês.

2 - Os canrlidatos inabilitados poderão ter vista e pedir revisão ele

suas provas até 72 horas após essa publicação dos resultados, dirigindo-se
pessoalmente ou por escrito ao Instituto dos Industriários em PôrtO'

Alegre.
JOÃO HICARDO MAYH - Delegado

Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SeDai)

Departamento Nacional dos Estados do Paranà
e Santa Catarina

De ordem rio Sr: Diretor Hegional do SENAI, par:l os Estados elo',
Paraná e Santa Catarina, faço público achaI'-se aberta a inscrição pa

ra concurso de Escriturario-Datilográfo dêste Serviço.
A inscrição estara aberta até as 11 horas do dia 18 do corrente, sá

bado .

Os interessados poderã:o obter as informações necessári.as, diúria-

mente, das 8 ás 11 e das 13 ás 17 horas, na Inspetoria de Ensino do'

SENAI, à Hua �IIarechal Guilherme n. 23.

MILTON MAHQUÉS DE OLIVEIHA - Inspetor de EnsÍllo

vóz, os sells cumprimentos e votos
recebido, nesse mesmo dia, no COI1l-

de felicidades, através dos quais bate tT:lvado com os "balaios".
as grandes e

B
' - ,

dem aIXaO, consegmn o sair
de que gozava vitorioso. Sucedeu-lhe no comando

o Capitão Antônio de Souza :\I1en

des;
- CIll 187(i, em Lisbôa, faleceu o

poéta Luiz de Alval'eng� Peixoto
n3scirlo no Rio rle Janeiro em 1835;

- em 1883, no Rio de Janeiro, fa
leceu Antônio Paulino Limpo de

Abreu, Visconde de Abaetê, nasci
do em Lisbôa a 19 de Setembro de

1798, vindo para o Brasil em 1808;
- em 1947, realizou-se nesta Ca

pital, com grande êxito, no Treat{o
"Alvaro de Carvalho" o 5° concêr
to da Orquestra SinfôIJica da So
cidade de Cultura :Musical, com o

concurso dos pianistas Olga S. Ri
chter e Amari Cunda.

André Nilo Tadasco

PASTA DENTAL
. ROBINSON

I A generosidade
brasileira '

Sà'o Paulo, 13 (A. N.) - Um gru
po de advogados paulistas pretende
encaminhar ao Presidente da Repú
blica uma petição, para que revo

gue o decreto de expulsão dos mem

bros da Shindo Rommei. Apontam
esses advogados os bons resultados
obtidos co ma "Liberdade Vigiada",
que foi concedida aos terroristas

Japones!'s, pois estes são completa
mente inofensivos e obedientes.

Aéro Clube de SaDIa Calatina.
Vôos de instrucão

,

Terã'o reinício no dia 20 do corrente as ativida,des dêste

aéro-Clube.

e treinamento,

beJn se evidenciam

'arão a d'i tadura do profundas simpatias
•

nesta capital.

proletarlildo O sr. dr. Ivo Reis �10JJtenegro,

Berlim, 13 (D. P.) _ O jornal cujas qualidades de caráter e cuja

"i\!ontage Echo", publicado C�l1l li-I accessihilic1arle são de molde a gl'an

cença Bl'itânica anuncia que' as au- gear a estima de quantos se lhe
, I' t" I I Itoridades russas e os eomunistas aprOXlll1am, con llllJara, ao . ae o (e

alemàes elaboraram um plano se-
I seus ilustres colegas de direção da

creto para uma campanha de pro-I Empresl�l a presta�,ao, Estado, n�
vocações. Esta deverá chegar ao quele posto de sahenCla, os servI

auo'e pouco depois das eleições nor- ços inestimáveis que já, noutro se

te-:I;lericanas com o 'estabelecimen- :
tal' rle admi nistração pública, vi

to da ditadur� do proletariado' em ; nha desenvolvendo com notável ho-

J3erlim. nestidade e capacidade ímpar.
"O Estado", que sempre o teve

Ratos bem nutridos entre os seus mais próximos ami

gos, nllúto jubilosamente o abraça,
Los Angeles, 13 (U, P.) - Quall- associando-se ii alegria dos que sau

do se faz alguma coisa nos Esta- liam a escôlha do sr. dr. Ivo H.eis
dos Unidos, logo se faz em grande Montenegro para ocupar, na dire
escala. E assim, os norte-america- toria da Empresa Sul-Brasileira de
nos estão criando agora super-ra- I Eletricidade, o lugar em que saberá
tos. Essa advertência foi feita airosamente corresponder à con

pelo Dr. George Wull, da Saúde fiança em que é tido ali.
Pública de Los Angeles. Disse êle

de hoje:

que muitas familias jogam fóra a

parte mais nutritiva das suas re

feições, que é devorada pelos ratos.

E dessa super.(alim�ntação esrtá
surgindo uma raça rle ratazanas

enormes, excelentes propagadoras Previsão do Tempo, até 14 horas

de moléstias. -.: I
do dia 14:

Tempo. Instável, com chuvas;
Temperatura. Estável;
Ventos: De Sueste a Nordeste,

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

frescos;
Temperaturas extremas

M.<Íxima 1 G,9 Minima 14,4.

Os interessadol' deverão tomar conhecimento das instru-

elA

DE TRANSPORTES AÉP(()S LTOA

ções aprovadas na última reunião do conselho diretor, as quais"
acham-se fixadas no angar e na séde social à praça 15 oe No-

vembro n. 22 - 2° andar.

,Segundo as instruções acima referidas só serão permitidos
vôos aos pilotos ou alunos que tenham feito; a�ltecipadamel1te o

depósito correspondente.
Florianópolis, 6-9-948..

•

COURA caSPA. 1
QUEDA DOS CA· I

I

BELOS E DEMAIS
I
I

AFECÇOES DO

COURO C�BHUnO.

A DIRETORIA

•••

O Avaí empatou em Canoinhas ... O sr. Carrloso da Veiga'
falou na Assembléia ...

Qual dos fatos o mais importante?
GUILHEIUIE TAL

),Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


