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�Dom, Jaime, breve�eDte, em
.

fttt�; olis
Comunicam-nos, da Cúria, ser muito provável a visr UPtt "

.
.' Eminên�

cia o Cardeal Dom Jaime Câmara, a . esta Capital e, em lIartic�lar, a
S. Excia. Reverendíssima o Sr. Arcebispo Dom Joaquim Domingues.
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A wY�:s,!!t(��;���!)�28 �o�)o_ ����!,!',jba-foguete, de fabricação alemã, estabeleceu o "record" mun

dial de altura, atingindo mais de 120 mil metros. As autorida
des militares declararam que ainda não foi estabelecida a al
tura exata. É essa a sexta bomba alemã V-2, disparada nos
Estados Unidos.

la Guardia ameaca demitir-se
,

WASHINGTON, 28 (U. P.) _. o sr. Fiorelo La Guardia
declarou, hoje, que renunciaria ao cargo de diretor da 'UNRRA
se o Congresso norte-americano aprovasse a emenâa restritiva
sõbre os fundos da UNRRA de quatrocentos e sessenta e cinco
milhões de dólares.

"Se isso acontecer _ aiirmou. La Guarâia _ pedirei ao
pre�idente Truman que.me disperLse dessas funções".

Disruttram Questões
inte'f nas e externas

..

ATENAS, 28 (U. P.) - o Emoaíxador norte-americano,
chegado ontem a esta capital, -rnanteve longa conversação
com o primeiro ministro grego. ,Acredita-se' e,m que ambos
discutiram as questões internas fi 'externas da Grécia.

Anul'adas as eleições em Pilsen
".PRAGA, 28 (U. f.) _ Foram anuladas as eleições realí

zacfà\s ontem em Pilsen, por não terem sido democráticas.
O Ministério de Informações checoeslovacas declara que,

ocupando. o cargo de prefeito, continuará o comunist.a Ullrích,
até as novas eleições. .

o retorno à Ale·m.anha,
de 300 mil refugiados
PARiS, 28 (U. P.) _ Serão realizadas consultas anglo

americanas e francesas sôbre á proposta soviética para p re

tôrno, à Alemanha de trezentos mil alemães, que se refugia
ram na Dinamarca.

De . sobreaviso as estações da RAF
LONDRES, 28 (U. P.) _ Tôdas as estações da RAF estão

de sobreaviso, para observar quaisquer perturbações meteoroló
gicas em consequência das provas com a bomba atômica no

Pacífico. No entanto, segundo declarou um porta-voz' espe
cial,' não se espera qualquer resultado prático dessas observa

ções, pois a Grã-Bretanha está muito distante do local das

r=:

Alindou o submarino C-It
MADRID; 28 (U. P.) - Um comunicado oficial revela

que o submarino espanhol "C-4" afundou durante as mano

bras de ontem perto das ilhas Baleares, em seguida a uma co

lisão com o destroyer "Lepanto". Havia a bordo 46 homens, que
são considerados perdidos. O destroyer, embora gravemente
avariado, conseguiu chegar ao pôrto.

o Seviet Supremo concedeu'anistia
aos trabalhadores colaboracíenistas

.

LONDRES, 28 (U. P.) - A rádio de Moscou anuncia que
o Soviet Supremo resolveu extender a lei de anistia aos tra-Ibalhadores em transportes fer,rovi�rios e fluviais, coruienaâos
por terem colaborado com os alemães. Todos esses trabalhado-!
res foram postos em liberdade e mandados voltar ao trabalho.

*** O sr, A/miro Caldeira, i

correspondente da agência
noticiosa ,<Asapress);, nes

ta cidade, pediu-nos que
retificássemos o que, num
suelto do dia 23 do cor

rerite, inserimos nesta co

luna.

Aq ui damos" pois, a re

tificação solicitada, que é
a seguinte:
«Segundo notícias ,não

confir.madas, o Interventor
Udo Deeke aguarda, ape
nas, a éhegada do seu

substituto para transmis
são. do cargo».
Do tópico em questão, e

que se referia a boatos
veIculados ultimainent�,
não constavam as palavras:
«segundo notícias não Con

firmadas».
De fato, não S"e confir

maram as noticias. O sr.

dt-: Udo Deeke
-

aí está, de
Interventor, 'cargo que, em
boa e acertada escolha, lhe
confiou o eminente Chefe
da Nação.
,

Nada mais certo, pois,
do que a ressalva, em a

qual não vemos, valha a

verdade, modificação subs-.
tanciaI do despacho para
a Asapress.

Quer-nos parecer, até, a

existência do boato cordir-
\ mada por essa ressalva.
Nem o snr. Almiro Caldei
ra está em contradição
conosco, nem a Asapress.
Os agêntes de publicidade
auscultam os rumores, por
vêzes subterrâneos e de
fontes menos dignas de fé,
e transmitem-nos com o

propósito de primázia no

furo, e bem se compreende
tudo isso.
Se fôssemos corrigir o

texto de telegramas que,
ezn . matéria política, são
transmitidos, de tôdas as

partes, - pelas agêJ;lcias
sobretudo - fôra neoessá
rio criar um pôs to de re

tificador, a quem caberia,
na redação do [otne l, o

papel corretivo dos por

menores, das miudezas,
inadvertências, desatenções
e demais triicrologias, ine
vitáveis nas colunas dos
grandes como dos peque
nos diários.

O encargo dó iornalista
já é bem difícil de desem
penhar, e tanto mai� o

será se, dêle, exigirmos a

exatidão gramatical da v.ír

gula e os. ápices evangé
licos dos textos telegrá
ficos noticiosos.

,

II

Granadas fanfaS'mas caem

sôbre a Holanda
HAIA, 28 (U. P) _ Granadas alemãs estão caindo sôbre

a Holanda! Pelo menos, o prefeito de Gennep, ma tprouincui de
Limburgo, comunicou ao Govêrno que uma granada pesada,.
vinda da direção da Alemanha, caiu sôbre a sua. aldeia. Atin
gindo o quintal dum sanatório '[ectuuio, o proje'bil não causou'

danso, mas nem pôr isso deixou de provocar alarme. Ao mes
mo tempo, outra granada caiu sôbre a aldeia de Looyw, não
havendo. até agora explicações para êsse extranho bombardeio.

Byrnes e Molotov discutem
vo ao vosso conhecimento, hoje',
que in_sistirei no debate da confe
rência da Paz, amanhã, e não que
ro mal-entendidos.
A isso replicou Molotov: - De

certo, um membro do Conselho po
de falar a qualquer hora que' dese
[a, de noite ou de dia.
E Byrnes redargüiu: - Se nós

reunimos pela manhã, a questão
será levantada pela manhã; quero
uma decisão sôbre o assunto, ama
nhã, de um modo ou de outro.
O Conselho resolveu, finalmente,

reunir-se às 16' horas de amanhã.

A recondu�ão das
joias roubadas
Francf'ort, 28 (U. P.) - Três ofi

ciais e doze soldados americanos,
armados até os dentes, chegarão

Molotav, comissário soviético amanhã a esta cidade transportan
para as Relações Exteriores do 2 embrulhos com jóias, no va-

lor aproximado de vinte e ci-nco
Paris, 28 (D. P.) - Houve.> ho-. millhões de cruzeiros. Tratam-se

je, um interesante diálogo entre das [oias pertencentes à antiga
Byrnes e Molotov, na reunião dos família reínente do Grão Ducado
quatro Ministros do Exterior das de Hesse, q.Uie foram roubadas no

:gra!1des, potencias. Nê,s�e, debate, castelo de I{.rOlllhel'g e recuperadas.
Byrmes declarou a Molofov; - Le- há. pouco nos Estados Unidos.

o � ,último
.

dos acusados completou
seu" depOimento

NUREMBERG, 28 (U. P.) _ O último dos acusados de
Nuremberg completou hoje seu depoimento, uma vez que Ru
'dolf Hess recusou falar em sua defesa. Esse último era Hans
Frítzche, propagandista do rádio. alemão, que encerrou suas

declarações. Acredita-se entretanto que o caso de Martin Bor-�
mann, das organizações nazistas e de outros acusados ausen
tes prolonguem os trabalhos até ao fim do verão.

a corrida, lá, também é grande
LONDRES,28 (U; P.) - As donas de casa londrinas rea

lízaram hoje urna verdadeira "corrida" à farinha de trígo, e8-'
tabelecendo um novo record de vendas. Tudo isso por causa do
racionamento, que deverá atingir não só o pão mas também a
farinha. Já pela madrugada formavam-se filas diante dos ar

mazens, calculando-se que até ás dez horas já tivessem sido
vendidas entre setecentos e cinqüenta mil e um milhão de li
bras de farinha, em saquinhos de 3 libras.

Modificadas as armas da URSS
MOSCOU,28 (U. P.) _ O Soviet Supremo resolveu modifi

car as armas da União Soviética para incluir os nomes das
repúblicas da Lituania, Estonia, Letona, Moldavia e Carelia. Is
so corresponde a uma ratificação símbólicá de atosof'ícíaís an

teriores.

dois contadores de BancoPrêsos
PARtS, 28 (U. P.) - Dois contadores do Banco Fabre fo

ram presos, hoje, em consequência da campanha que as auto
ridades policiais francesas vêm realizando contra líderes de
novo e importante grupo de operadores do mercado negro fi-o
nanceíro. "

Os inspetores de uma brigada financeira detiveram René
Henriou e A�bert Cippe, conhecidos banqueiros parisienses. A
polícía anunciou .ainda que os haveres dêsse Banco, confisca
dos, evidenciaram que os funcionários do Banco já haviam
realizado negociações superiores a cinquenta milhões de fran
cos, comerciando ilegalmente. com dinheiro, desde o dia pri-

1 meiro do corrente.
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Aos nossos

Agentes
Leiam todo dia esta eelune

até o fim '
-- Pedimo. ovisor por

ma. quando o jornal não

no meamo dia.

telegra
chegar

QUEiXAS Ê RECLAMAÇõES
PREZADO LEI'l'OP.: Se o��ue -he

inter essa é, realmente, unja providencia
para endireitar o que estiver er-rado ou

para que alv urna ialta não se repita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, enéami.
nhe-a á SEC':ÁO RECLAMAÇõ ES,
de O J<:STADO, que o caso será lendo
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa

çiil) do resultado, embora em alguns ca ..

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

AUMENTE
seus negocIas em São
Paulo, confionco-os a

MARIO SCHAEFER
Representante

Caixa Posta], 5156
End. Tel.: MarielyI
DOENÇAS NEBV�SÁS

Com os progressos da medicina.
hoje, 88 doenÇ'BS nervosas, qnanda
tratadas em tempo, são maleA per.
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode

o prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço N..

. eíonal de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende JP'a�'
tuhamente os doentes Ilervosos lU.

cligentes, na Rua Deodoro 22. i.. ,
is 11 "'or88. diàrlam.enle.

.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L.ALVES

Rua Deodoro, n, 35 _ Foolis.'
Encarrega-se de: compra, venda, hi ..

peteca, legalização, avaliação e admí-
•

nistração de imóveis.

O"'�anizaJ também, papéis para com

pra de propriedades pelos' Institutos
.

de 'Previdência e Montepio' Estadual.

AOS SOFREDORES
A Dra, L, Galhardo, ex-médica do

Centro Espírita L'U-Ca�idade e Amor, :

comunica a mudança do seu consul
tório para a rua do Senado, 317, 2.
andar _ Rio de Janeiro.
(Consultas Cr$. 20,00), onde passa

a oferecer os seus préstimos, Escreva
detalhadamente o nom.e, idade, ende
reço, enviando envelope selado e subs
crito para a resposta, juntamente com

a importância acima.

Reabertura do
, Lilbo�atório

Radio-Tecnico-Elect:ron
,Fundado em 1935'

Montagem de rádios. Ampli-

I
ficadores-Transmi••o:r".

Material importad.. direta"
mente dos U. S. A.
Proprietário

Otomu GeorgeS Bühm

I
Eleeb e - Tscnico - Profi..ional

formado na Euro}5a
FIQrianópoli.
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MACHADO I elA.
1lg8Iloia.'; Repl'fte�taoõ•••m

0••111
Matrill: Flol'ian6poU.
Rua João Pizdo i D. II
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n
('Edil. P,,6prib).

Telegrama.: �PRlMUS·
Aq.nt•• uoa principal•
ft\uniciplo. do E.todo>

RETIRARAM SOAS CANDJ� _I
DA TUR"AS

Tôdas as bebidas, inclusive as

fabricadas em outros Estados
retiraram suas candidaturas:
!para reinar nos lares catari
llenses, - em vista da certíssi
iIllli, vitória do aperitivo KN01'.

,\

Tendo por fundo as bandeiras nacionais dos 21 países americ\nos, o presi
dente 1 ruman discursa no dia Pan-americano, perante a numerosa assistên

cia q ue enoheu o 'salão da União Pan-americana, em Washington, No estra

do, ladeando o presidente dos EE. UU., tomaram assento os embaixadores
das repúblicas americanas. (S. I. H,)

-

I PREZADO' LEITOR:
Temo. Q honra de comunIcar que firmamos contrato para'

diatribuição, em Santa Catarina. das obras editada. pela

LIVRARIA AGlq. do Rio,
que é. inegovelmente. uma dai mais completas' organi:z.açõea

editoriais do América.
Aos que nos enviarem seu nome e enderéço remeteremoll

prollpectos. periodicamente.
encomendas pelo Serviço de Reembolao Po.tal.

LIVRARIA ROSA

O' ESTADO

Devidamente autorizado pe-
1'0 senhor Delegado Fiscal,
substilbut'O, e tendo em. vista
os tênmos dar ordem telegráfi
ca n. SF 9, de 19 do corrente
mês, da Díretoría do Serviço
do Pessoal do Ministério da

D d
-,

d
Fazenda, torno publico para

epen e tao som.ente a conhecimento de quem inte-
ressar possa, que testa Delega-

CO'""'l·SSa-O C de Preç
. da Fiscal aceitará, por eserl

.........
.

• OS to, declaração dos candidatos

Rio, 27, (A. N,) - TellJ�O si- Q�anto ao aumento dos pre- habílitados no ultimo concurso

do not�claJd� que? racíona-] ÇO! - prosseguiu - depende p.ara COLETOR FEDERAL,
menta do açúcar sena suspen- ,t a o somente da Comissão sôbre se aceitem nomeação
so, a partir de primeiro de [u- Central de Preços, não estando para os Estàdos do. Amazonas,
lho, e que o preço dêste produ- êsse o. assunto preso ao Instí- Pará, Maranhão, Piauí, Ceará,
to seria elevado para 3 cruzei- tum do Açúcar e do Álcool. Rio Gra;nde do Norte, Alagôas,
ros, a reportagem de um ves- Recentemente o Instituto tez Sergipe, Bahia, Paraná, Goiaz

pertino local J?rocurou 'O �resi- um estudo em todo país, do e Mat� Grosso ou Territórios FARMÁCIAS DE PLANTÁ

dente do Instítutc do .Açúcar, custo da produção do açúcar e FederaIS, da mesma forma que nh!st::ã:e:�in�!:n�:�:m��::�te o mês de ja

e Álcool, sr. Esperídíão Lopes encaminhou uma consulta à na declaração o candidato de- 1 «(sábado à tarde) Farmácia CataTinen-,

de Fari�s Júnior, ql.l� prestou Comissão. Central de Preços, verá menci.o?�r, em qu:e Esta- se _ R�a Trajano.

as seguintes declarações: Não em vista de os resultados co- do ou Terrttórío deseja ser' 2 Domingo _ Farmácia Cat;#ille1')se -
UI rua Trajano,

rersta� a ,ID:e!lOr dúvida de que lhídos justírícarem uma majo- aproveitad�. 8 (sábado). Farmácia Rauliveíra _ Rua"

há possíbílídade de se fazer ração. Contudo como neste ca- O praz-, para entrega das Trajano.

cessar o r,aciünamento do açú- 80 cabe á Comissão, por fôrça di,tas declarações será de ü.íto
9 Domingo _ Farmácia Rauliveha-'

in d! t d d 26 d Trajano.

car, Ias ISSO desde q_ue. se �aça do mesmo decreto que a criou, !la;S, con a' os e em ian- 15 (sábado à tarde) Farmácia Sto, Ag.-·

tabela geral, que seja equipa- o aumento, o preço da . venda te., ,,_

tinho - Rlla Couselheint.i·1\'fafra.·

rada ao. dos demais centros será por ela decidido, Termi- Serviço .de . AdmilllStraça,o 16 Domingo _ �mã�ia Sto, Agostinhe,

d d D ll. F I d T
_ Rua Conselheiro Mafra.

con�um� �res, Apesar dessa nando, disse o sr. Esp.eridião a ,e �gacla Isca o'. esou- 22 c\ábado à tarde) Farmácia Esperança,

eq�l'Paraçao, O Institutü do LopeiS de Farias Júniür: Püs- roO NaclO�al nü Estado. de, San- _. Rua Conselheiro Mafra.

Açucar e A1cool poderá cügitar siveLmente, hoje será. dada a
ta Catarma, aos 25 de Junho 23 Domingo _ Farnüicia Esperança-'

de determina,r a fabrtcação e conhece,r a decisa-ü da C'o.ml·S- de 1946. Rua Conselheiro Mafra.

R b
;>:/ (sábado à tarde) Farmácia Nelson --

venda, para ,conSUlmo das clas- são Central de Precos e assim u en Lyra - Chefe. Rua Felipe Schmidt.

S�S menos �avorectdas, de rum seIÍldo, dentro de P(}l]I�S dias
30 Domingo _ Farmácia Nelson - RIl2;

tl'pÜ de açu,car em, condições o Instituto. do Açúcar e do AI-
Felipe Scbmidt.

d d d
1) serviço noturno será efetuado pela Fa....

'e ser ven 'I O no. RlO de Ja- Icool se aparelhará para levan- máci� Sto. Agostinho sita à rua João Pinte-.>

neil'Q ao pre90 atualmente fi- t.ar o racionamentü, que pesa
xado, ou seJa

. de Cr$. 2,20, sôbre o açúcar.

A tenderemOll

.'

Rua Deodoro. 33 -- Flor-ian6polis

Tenha sempre em caRa

IPERITIVO
uma garrafinha de

«K-N O T»

EDI_TA;_
APROVEITAMENTO DE CAN-

IDIDATOS HABILITADOS NO
ULTIMO CONCURSO--FARA
COLETORES FEDERAIS

Diário Matutino
Redação e Oficinas á rua João

Pinto n. 5

I DIRETOR DE REDAÇÃO:
'

A. Damasceno da Silua
'

ASSINATURAS
Na' Capital

Ana ", .... ,. Cr$ 80,0&
Semestre .. ,. Cr$ 45,0&,
Trimestre .... Cr$ 25,0 :

Mês . , . , , , , , . , Cr$ 9,0 ;
Número avulso c-s 0;40'11,'1Número avu'so
domingo ", Cr$ 0,56' ';

No interior

1
i

Ano "", _ . ,. Cr$ 90,111)';
Semestre .. cA • Cr$ !::�),Oo.

'i

I
Trimestre .", Cri 30,0�1::Número awulso Cr$

0.5e<�:;r Anúncios mediante contrate- t: .f
I - -:

I Os originais. mesmo

nãO'i\':publicados, não serão
'

devolvidos. r;
A direção não se respon· ..

sabiliza pelos conceitos 'i.
emitidos nos artigos �assinados "

,
, f

NOSSAS SECÇÕES.
Direção de:
BAnREIROS Fl'LHO

Notas polít-ica's
Notas Locais

Artigos de Redação
Página' Literária
SIDNEI NOCETI

Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Cientificas
Notas Rurais

\
t . _.

Estatística
Nem Tôdos Sabem

A. DA�lASeENO
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Jurisprudncia
Vida Militar
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TELEFONES MAIS l'IECESSITADOS<
Bombeiros .,., .....•. , ..•••.. ".. �313'\
Policia _ , , , . " 1038<

Delegacia O, P. Social............ 1573
Maternidade ". llSf

I
Hospital Nerêu Ramos .. , .• ,.... 831
Santa Casa ". 1036>
Casa de Saúde S. Sebastião .".,. nSl>

• Assü-tência Municipal .........••• 166'· ...

Hospital Militar , " .. " •.. _ . • 1l�1'
l40 B. C. ", .. , ,., ... , ... ,." 1·530'
Base Aérea , .. ,., .. ,.,..... 78ti -

7" B, I.' A. C, " .. " ••• ,.,," 1593'
Capitania dos Porto. " .. ",.",.,. 138til.·
16" C, R. . •. _ , _"",.. 160&.

Fôr�a P<;lidal " ..•.... "" ... ".
1203-

PemtenClarta e·�.' ., • • •• • • • • 151&
"O Estado" ,.,., .. , .. ",.,., 102:6'
"

..A... G'lzeta" . > •••••••••••••••• o', �t)56:'
• Diário da Tarde" ": ,,... 1579
L. B. 'A, " """.. 164lt
Emp. Ftmerhria Ortiga .. " .. ".. 1031'

Aldo Neves dos Reis e

Sada ·Boabaid .Reis
participam aOll parentes II

pessôalJ de auas relações o

nascimento de seu primo-
gênito TOSE' RICARDO.:

FpoUs., 21-6-946. ,

J)eseja obter
·emprego �

Procur@ então a nossa Geri.
cia e preencha a nossa o'ficha de"
informações úteis", d,.mdo tid_
as indil:8ções possíveis, que' ter..

I
mos prazer em recomendá·lo (a)

I aos interessados na aquisição fi.
_____,,

' I)oru; funcionários (as).

!
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Lira Tenis C'lube ... Dias 29 e 30, sabado e domingo, torneio de tenis entre as equipes do Lira e

do Tabajaras Tenis Clube de Blumenau.. Dia 30, d'omingo, encerramento das
festas joaninas com �ma soiráe em homenagem á delegação Tabajaras, com inicio ás 20,30 hora_s._
·Vida Social Noite no «arroiá)?

Milton Moreira _ que já nos vi
sitou em 19'15 com grande suces

so _ terá terminado I) seu contrato
com a Rádio Difusora de Pôr-to
Alegre no dia 30 do corrente. Se
gundo estamos informados Milton
Moreira será contratado pela emis
sora da Praça 15, para uma tempo
radia em Florianópolis, em princí
pios de Julho. Estão, pois de para
béns os fans de' Milton Moreira, o

rei do samba de breque.
CONSóRCIO '

.

• • *

SILVA JUNIOR _ DUAR'TE Esta s.enrdo �labora;?0.um plano
., .J:. "

de sorteio da importância de cem

Fcealízar-se-á, hoje, as 15 hO-,cTuzeiros, entre os ofertantes de Con iurito vocal «AGUlAS DA NOITE» que se compõeras, na Catedral Metropolita- músicas ,do p!'ograma I

OFERECI-
dos artistas: _ João Silva, Abelardo BECk, Abelardo

na o enlace matrimonial do M��TOS MUSICAIS Ide cada, 'Do-
n ,') ,

A rmngo. Dentro de alguns dias a Silva e Ter iino Costa, que abrilhantará essa noite,
_

' S S O con.telran�o tene�te Guarujá irradiará as bases dêsses a festa nó «Araiá» no clube 1 � de Agosto.Leandro Jose da SIlva Junior, sorteios. ' _
,

rJ.istinto oficial da �ôrça Pol�- RESENHA DAS PROGRAMAÇõES .SSO"I·8pa-O Profl·SSI·'onaJ dos Contabl·'I·stascíal do Estado e Assistente MI- PARA O DIA 29 DE JUNHO
i 11 ti"

utar do. sr. �r. .Secr�tário da Às 9,00 _ ��111�i� para você. I do "sta'do o·e Santa Catar"IDaSegurança Pública, f'ilho do sr. Às 9,30 - Noticiário GUianv,iá. m. '

,

Leandro José da Silva e de sua Às 10,O{) _ Programa com Linda ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

espôsa, d. Olímpia Maria da Ba�ista.
l' .'

Consoante o que ficou deliberado na assembléia geral ex-
Silva, com a gentil senhorita be�o l�u�aro Programa com HeI 1- traordínáría, realizada a 25 do corrente, ficam convidados ':0-

Iolanda Duarte, prendada fi- Às 10,30 _. Cancioneiros preferi- dos os Contadores e Guarda-Livros (diplomados OU provísíona
lha do sr. João Ilauriano Duar- do�.

. .
.dos) a comparecerem á assembléia geral extraordinária a rea

te e de sua espôsa di Amélia �s 1.1,00 -'- Bazar d� musIcas.. ! lizar-se na próxima sezunda-Ieira 1° de julho, para os sezuín-
. As 12,00 - Informativo da Agen-. .

to.
d

.

.

to

Mana Duarte. cia Nacional. tes trabalhos, na respectiva 011 em do dia:
O ato será paninfado, por Às 12,05 - Oferecimentos mu-, a) - posse da Diretoria.

parte do noivo, no civil, pelo sic,ais.
.

I
' .

b) - discussão e aprovação dos Estatutos.
sr. Olímpia Leandro da Silva .�s 14,00 _ In.tervalo. A assembléia referida terá lugar no salão do Clube 12 de

. .
.

' 'AS 18,00 - Abertura - Ave ,Ma- A •

e no religioso pelo .sr. ISIdro ria. Agosto, as 19 horas.
Pedro Coelho e d. Leandra da I Às 18,15 _ Alma Pcrtenha, I Poderão tornar parte, além dos associados que comparece-
Silva Coelho; Por parte da noi- Às .18,30 - Programa com Joél ram á assembléia do dia 25 doandante, todos os demais Conta-

lll' e exma, espôsa, e no religioso, ,e A9'au1ch840: lV,r � t'! bilistas, ficando, desde já, entendido que uns e outros serão
,� n.". íst

.

I Vit Sil
.

s , o - tomento espor IVO. , id d f d d d f íd tídad-1, LVOgI a a data que hoje pe o sr. I ar 1 veira de Souza Às 19,00 _ Comentário Interna-
I COllS1 eT3I os como un a ores a re en a en I e.

'transcorre, mais UIIll aniversá- va no civil, pelo sr, A. Maier cional. I Flcríanópolís, 28 de junho de 1946.
.rto do inteligente menino e d. Clotilde Silveira de Souza. �s 19,05 - Ri-tmos d� Tio Sam. Dr. Liruioljo A. G. Pereira -'- Presidente.
'Umberto, filhinho do sr. Neo- Apresentamos aos nubentes

As 19:3.0 _ Dep, Nacional de In-
•

_genio. Grilo, ,'praprie�rio . �� nossos .a�·dentes votos de pere- f�À�aig,o�' _ Programa com Frm-' Instalada em Blnmeo8o a filiai da-conceítuada Joalheria Grilo '1 nes fellCldade� �u1sC�K�:5 em �������a P;�:o'Tinol mmpre'"S8 I'ntermedl'ár,'a de' M L· IrauJ·o. pÊr>RO DE* SIQUEIRA I VIAJANTES:' Ro,ssi.') '. . 'I I}
, . � . . � � 11

.

Deflui na efeméride de ho- Esteve neata cidade o snr. Ralf �s -0,30 _ -Orquestra típica d'e
,.
Realízou-se na cid�€; de comercio, indústria e da SOCle-

'J'e ani�ersário natalício do G�uche. ativo funcionário da. con- Alred204q:rossl.p " H I Blumenau a inauguração da dade local.
. ,o celtuada firma Cia Com

.

1
s , a rograma com

ar-I fil' 1 d Em I t dí A
-

d 'I t ad
.. sr. Pedro de Siqueira. Laczyn.ki LHa .• de Biumena::�la ry. James e sua Orq, .

la

d' aM L PAresa .

n .erme tIa- ���omeadçaoA' o I GoUS r 10
x - - --- -- - AS. 2.1,0{) _ MUSIcas populares na, e . . rauJo, IDcon. es- CaUSJ.lU,lCO, r. Ires, .

nça-
JARBAS PEDRO PEREIRA

I
brasileiras. .. . , Itavelmente uma das organiza- ves, ex-promotor publico da

, As 21,30 - u1tImas Melódías -

d' lh a . d S- J' d'Assinala a data de hoje o . O ESTADO encon.. Às 22,0{) _ Programa para �na- 'lhçoesd O generof. me ar Pdare- c?�arcaf'l'el ao �se, para dal--transcur.so do aniversário na- t· ll'hã _ Boa noi,te.
. I a as, para o 1m a que se es- nglr' a I Ia ora maugura ,

� -t,alício do estimado jovem Jar-
ra·se a venda na =�l�CE�MENTo.;.",•• ,2C==

I

tina, existentes. no Brasil.

I ass�rará, .naquele rico par-
;";as Pedro Pereira. ban·c.a de ;orn,ais LEIAM A REVISTA o �to revestIU-se de grande que lIldus�n�� do n�so Esta-

.

«Beck» I' solemdade, comparecendo 0& do, o prestlgIo e confIança que
SF.:A. CECILIA REGO DI

'

O VALE DO ITAJAI elementos mais eJq)ress1vos do a �mpresa Inte::nediária co�-
BERNARDI qmstou, em razao da honestl·-

Horário das santas Missas .

Associação Profissional dos Contabilistas para Domingo �ad:o�d�sC���i�;:;::�: ��=
d S t C t

· Catedral' 6 7 8 e 10 entes, os quaIS nao têm perdi·-

I e an a a arlna horas.'
,- ,-

do a opotunidade de tecer-lhe,
Em sessão. de aSlsemlb}éia geral realizada nos salões do Novena: ás 19 horas. publicamente, os mais justos

Clube XII de Agosto, no dia 25 dêSte mês os Contadores e, Em dias da semana: Missa: e rasgados encómios.
Guarda-Livros desta Capital fundaram a dua associacão de As 7 horas. Durante a cerimônia fala-

classe, que terá jurisdição em tado o Estado de Santa Catarina. Lgreja de S. Francisco: 7, - raan V'anos oradores, todos
Concluida a votação, verifiJCou-se o seguinte resultado: 9 horas. 'eles realçando o alcance da
DIRETORIA:' Hospital de Caridade: 5,30 modelar organização e focali-

Prestdente - pr. Lindo.J:fo A. G. Pereira. _ 8 horas. zahdo quanto a população
VÍlCe Presidente - ·Dr. Osmar Cunha. Pmissimo Coração de Ma- 'blumenauense terá a lucrar
1 ° Secretário - Túlio Pinto da Luz.

\

ria (Parto): 8 horas, com a criação da filial.
2° Secretário - Dr. Aécio Cabral Neves. .Igreja de sto. Antônio: 7, e
1 ° Tesoureiro: - Édio OrUga Fedrigo. 8 horas.
2° Tesoureiro - Gustavo Zimmer. Igreja de S. Sebastião: 6,30
Consultor Técnico - Dr. Rafael G. Cruz LiJma. horas.

Suplentes: Igreja de Sta. Terezinha: 8
José Pedro Gil, João José de Cupertino Medeiros Álvaro horas.

L�ma Vetga, Maria Luiza Figueredo Campos, Emani Bom da Capela da Base Aérea: 811rs.
SIlva, Dr. Walter Kuenzer e Dr. Lothário Paulo Rothfuchs. Asilo Irmã{.) Joaquim: 6 hrs.

CONSELHO FISOAL: • Ginásio: 5, - 6, - 7112 (só
Orlando Fernandes, Euclides Ferhande� e Newton Di- àlunos); - 8,30 horas.

giácomo da Silva. Capela de S. Luiz: 7, - 8,15
Suplentes: '

horas.
Clito Souza Dias, Dr. Elia.s Mansur Elias e Theodoreto C3ipela do Abrigo de Mei.1'J-

Ligoki. res: 6 horas.
Os eleitos tomarã.o posse na próxima segunda feira, ás 'I;rindade: Matriz: 8 horas. Camisas. Gravatas, Pijamef,

19 hOl:as, no Clube XII de Agosto. João Pessoa (Estreito) : 7 Meias da. melhores, pdos me.
À novel associação desejamos felicidades e apresentamos horas (igreja) - 9 horas (ca- nC'res nreÇOi -6 03 CA8A MlS

cumprimento.s aos que tiveram essa oportuna e feliz ini.ciativa. pela). i CELA "lEA - Ru ue. lVa;u., 6

, ANIVERSÁRIOS:

SRA. ALVINA MACHADO

Aniversaria-�, na efeméride
. que hoje transcorre, a exma.
sra. Alvina Schroeder Macha

_
_

do digna espôsa do sr. Antô
. �hio Vieira Machado, inspetor

..chefe da r. V. T. P. e genitora
-do nO:SSD colega de trabalho sr.

Pedro Paulo Machado nosso

competente diretor esportivo.
*

GOTTLIEB BOSS
Festeja hoje o seu aniversário

natalício o anr. Gpttlieb BOIIII, an
tigo e dedicado funcionário da
firma Carlos Hoepcke S.A.

'l'

SOCIED�E RÁDIO GUARUJÁ
A Guarujá -está prometendo para

muito breve o renício do progra
ma de calouros .corno sempre, di
retamente do Teatro Alvaro de
Carvalho. Está aí uma boa noticia
para os rádio-orsvintes do Es,taid'o .

'" * *

SRA. OLGA RAMOS DE
PAULA

Assinala a data de hoje o

transcurso do aniversário na

talício da exma. sra. Olga Ra
mos de Paula, digna espôsa' do
sr. dr. Augusto de Paula.

,
Dotada de uma coração bo

níssimo, a distinta dama, rece
berá por certo inúmeras felici
tações, pelo transcorrer de tão
festiva data,

I

SR. PEDRO PAULO SAN-
,I FORD
Transcorre, na data de ho

je, o aniversário natalício do
nDSSO estimado conterrâneo,
sr. Pedro Paulo Sanford enge
nheiro geógrafo e rádio-tele
grafista da Panair do Brasil
S. A.

MENINO HUMBERTO

Aniversaria-se, na dat.a que
::hoje transcorre, a e:lCIlla. sra.

-Cecília Rego Di Bernardi.
'*

MENINA ALDA VIEIRA

Festeja, hoje, mais uma pri
-:mavera a galante menina Al
da Vieira.

,

STA. IRACEMA CUNHA
A data que hoje transcorre

,assinala a passagem de mais
uma festiva primavera da
prendada senhorita Iracema
Cunha, gra!Cioso ornrumento da
y-ossa sociedade.

SRA. BEATRIZ NORONHA
DIAS

Aniversaria-se, na efem'éride
que hoje transcorre, a .exma.

sra. Beatriz Noronha Dias
competente professora esta
t:lual.

:1:
-

STA. INDIA PEDRA
A data que hoje transcorre

assinala o natal'kio da gracio
sa senhorinha India Pedra, fi
no ornamento da nossa soci�
d2.::1e.

Leilão
No dia 2. terç.:1-feira, às 19 ho

raa, ·no, prédio da rua Visconde
de Ouro Preto nO 1, será vendido
em leilão: balcões pqra negócio;
vitrine.. , meaas. dormitório la

queado camas. cadeiras, louças,
pen teadeira, biombo. geladeira,
cômoda da jacarandá, estufados,
congoleum perfeito, cítara tapete,
vidros e muito. objetos de utili
dade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Catolicismo
O JANTO De DIA

\,

ESCRIT()RIO JURíDICO COMERCIAL
A8IIIuntos: Turíd'icos·- Co�erciQis -- Rurais e ,Informativo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catar-ina

Consulte' no.sa Organizoção antas da lia dacidir pela com

,':)fa ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
'. e.mprella !leite eetado �

Diretor: "( DR. ELI�_�ARIO DE CAMARGO BRANCO
A __ V O G A D, O '.

Rua Frei Rogério. 54 � Caixa Postal 54 - Fone 54
\

o SEU OQGANISN'lO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A

Victor; Válvulas e 'Discos.
Rua Conselheiro Mafra

I
APENAS C� 3,00 .

Com essa ínfima quantia Voe.
está auxiliando o 'seu

_

próximo.

I Contribua para a Caixa de EsmoI.. ,11<08 Indteentes d. FJorianóDolia. "

------------------------�.- �

Resolvido, enfim·, seu problema ,financeiro!

omElHOR DosmELHORES

Adquira TUDO de que neceaalta.r,
d.e UMA SÓ VEZ" ,

2.

pagando PARCELADAMEMTJ;,
com às VANTAGENS da compra à vista,

servindo-se do
� ,

51ST'EMA CREDIARIO KNOT
",

Livros
Chapéus

.

Instalações elétric8S e '8nltirl..
.,.

ArtllOS par8 presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artl.,OI

REFLEXõES
O Espiritismd é a voz do

'Cristo, penata."aMo nas cons

ciências, despertando nos co

rações, no\1'OS sentnnerutos e

levando um novo. alento aos

ESiPíritolS> dominados pela in

quietação, pelo desespêro, pe
.Ia dúvida, <pela superstíção e

pelo absurdo.
.

E' a luz divina transforman
do trevas 'em clarões, vacila

ções em certeza, fraquezas em

força, desânimos em esperan
ça'S. '

CO'"'O UMA oo\sco.i,p,atJrccit5 OE. GutQur. OO�( ..�OQA.f91l" 'QII"-

_� O ""(CO oe s-e OOOOuTO 8A'llOU :;:0·',. ."..

Roupas
calçados

MóveIs
,Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

B R I TO
o alfaiate indicado
'Tirad-entes_ ''I '.

da sua fortuna e o potentado
A -moral é a única superío- vaidoso de suas efêmeras hon

m:iJdade que pode apresentar orarias.
homem.
'Ê a moral que eleva a cria- O lar de um verdadeiro es-

tura, embora despeda de rique- píríto, não se desmoronará por
zas e de posições sociais, assim .sua culpa, porque, dos seus

como é a faãda dessa mesma deveres conjugais, êle não 8e-

moral qu� _:eduz áJS mais i?fi-l rá, jamais, fugitivo. .

ma:s condlçoes o opulento CIOSO Osca�a1'ne�ro

INDÚSTRiA, COMtRCfO E SEGUROS KNOT '5. A.

Expedi..... D.. 8 �t i! • ela. 14 I. 17 ht.

O. K. tTUDIO

Rádios. Válvulas. ,E.tabiliza
, dores, Transformadores. -

Condensadores. Toca-discos.
Ante'nas simples e para

automovei••

I t�
.

�

I
TOSSE.
5R'ONQU1TE
E COQUelUCHE

TOMe SEMPRe •

o mELHOR DOS mELHORES
_ il.lco.,•.s.I'I'!I)II·_IIIIII__

B R IT O
O alfa late iDdic�do'
Tirad sntas 7

'

Ccsimírcs

�
e LãsSedes,

$
ORL�·,\NDO

Rua Cousel'beiro Mafra,' ,36'
Cai:J8 Postal' 5 t 0# __

so � L-)PI�"LL]v., � L� I. '-- _!..J

lojô e �obrelo,ja - ,Telefone 1514' (rede interna).
End. Teleg .. : «Scerpellí» ---' Florianópolis

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De tudo nêste mundo uma

l}8SS0a pode arrepender-se,
menos de ter economizado

DEPOSITE NA CAIXA .

ECONÔMICA FEDERAL

5

·

·c;LUBE DOZE DE AGOSTO Dia de São Pedro, 29 do corrente, com início as 21 horas:
,«NoUe no 4rraial»�-Soirée ii caráter, com números de música

�

e cauto; Salões à caipira. -De
.saües,- Vará, melado, aipim, ba tata doce e fogueira. As mesas serão vendidas a Cr. $ 20,00, 8

:Jloderão ser reservadas na Secretaria do Clube. Dia 30 Domingueira Infantil com início às 16 horas•

..

1

ln teressa a todos
os leitores
De ordem do snr, Inspetor Geral

de Veículos e Trânsito Público,
---" b t d

.' tomo pública a tabela em vigõr,

I
vom a eu o o crime para os' veículos. de aluguel à tra-

ção animal, desta capital;
em' todo O,m·undo Hora Comercial - Cr$ 15,00. '

.

. Ho'ra de passeio - Cr$ 20,00.
Londres, junho - (CEC.) ,\ Corrida:_ Cr$ 4,00,

Especial para "O Estado") _ Corrida da Praça 15 até a Rua

Muitos anos antes da guerra
Silva Jardim, entrocamento Deme-

I
���o�B����

criou-se em Viena uma Comís- a POJIlte Hercílio Luz (lado da Ca-
são Internacional de Policia, pital) c-s 5,00 .

cujo fim precípuo era a troca Corrida ao Abrigo de Menores-

I
de informações entre todas as Gr�o;;?�� ao Hospital Nerêu na
polidas do mundo sobre a fo- mos - c-s 10,00.
lha corrida e os antecedentes Corrida a Trindade - Cr$ 14,00.
dos criminosos processados Corrida ao Cemitério Público dIe

Por .toda a parte. Agora, po-
Itacorohi, com meia hora de espe-

, , ra - Cr$ 25$00.
rem, passada a' guerra e com Corrida a Casa de Saúde São Se-
as atividades mundiais re-,bas.tiãO - Cr$ 5,00. '

tornando gradatlvamente ao Corrida ao Hospital de Carida-

it I
de - 01'$ 4,00.seu rt mo

. n?rmal? pensa-.se Idem, idem ida e volta com 15
em reconstituir esse orgams- minutos de espera - Cr$ 8,00.
mo dando-lhe uma amplitude I Idem, i'dern com meia hora de
muito maior que anteríormen- \ espera -:- Cr$ 10,00.

.

t
.' Idem, idem com tuna hora de es-e. Para 1.880 convocou-se uma pera - Cr$ 15,00.

conferencia dos chefes de poli- Corr-ida ao José Mendes
cia ou de seus representantes, Cr$ 5,�O.

T' ' •

em Bruxelas da qual sairá Corr-ida a 'I1a Operâria
• 11 t' Cr$ 10,00.

possivennen e um novo
. De- Corr-ida ao Saco dos Limões _

partamento de Policia das Na- c-s 12,00. '

ções Unidas, que, a par de um Volt� ao Morro :-. Cr$ 25,00.
otímo serviço de informações Corr�da ao B3il'11ea.no - Gr$.!2,OO.

derá '�·t· Corrida ao Estreito (Matàdou-
po .era COns'�1 U1r, com o tem- ro) - c-s 10,00...

po, uma organização policial Corrida aos Coqueiros
controladora de ambito uni- Cr$ 15,00.
versai. E�se departa;nento 'p�r- . GJiaiim� até meia hora - ...•

manecera em contáto díréto Bat isado té ha e uma ora -

.

telefonico e telegrafíco, com c-s 15,00.
todas as polícias dos paízes �n vil'!ude. dos veículos à tração
[europeus mantendo-se tam- animal nao dl�orem de lugar adê-

, ," . quade para a fixação da tabefã 8ebem em contacto pelo radio preços, os condutores dos mesmos
com o Bureau Federal de In- devem trazê-la consigo, exíbíndo-a
yestígações (FBI dos EE. UU., quJain<!_o fôr .preciso.

.

.

e com as chefias de policia dos na�:;:�es�phcadas as seguintes pe-

diversos paízes sulamerícanos.. MuLta de Cr$ 25,00, pela falta da
A tarefa precipua dessa organí- tabeda, de acôrdo com a letra b, do
zação será a de distribuir infor- ant. Z22, do R. G. T.;
mações e dados estatísticos 80-

Multa de Cr$ 50,00, desrespeito à
'. . tabela, de acôrdo com a letra d dobre os varies aspectos do CrI- art. 222, do R. G. T. ,

'

, me nos diferentes paízes euro- Os �nteressados devem sempre
peus bem como as necessárias comulltlcar:se com esta InspetOria.
de&cl:ições sobre os deHhquen- Jin�e�ona de Vieí�uJ?s e. Trânsi-

.

•
I to PúM�lco em Flonanopolis 22 deWs procurados, e outras notl- junho de 1946. ,-

das igualmente ·de interesse '(a) João de Deus Machado Fi-

para todas as policias. lh� - Escriturário, Cl. G.

Presente ,real
Londres, junho, (CEC)

.Durante o mês passado.ia prin-
· ceza Elisabeth, herdeira do
·trono da Grã-Bretanha.. com

pletou as seus 21 anos.e por
tanto, atingiu a maioridade.

. 'Em consequência das condi
ções reinante a data foi apenas
comemorada na intimidade da

I�'Famúlia Real, e, contrariamen
te aos outros anos não foram
realizadas cerimônias .of'ieiais I

· para a sua celebração. Nesse I
dia, todos os membros da Fa-I· mi1ia Real estiveram reunidos .

.. em Windsor Castre, e o rei Jcr
ge VI fez presente a herdeira
«do trôno da magnifica mansão
"de Sunnínghíll Park localiza
-da dentro dos limites da flo-
resta de'Windsor,' e reconheci

; -da como uma das mais belas
resídencías senhoriais do. Ber-

J : kshire, Construída há vários
.séculos, Sunninghil1 Park é
=uma mansão. de Iinhas 'auste-I
· ras, construída em meto a es-:

tensos parques e gramados, e,
I

comia é natural, dortada do que
· há de melhor e mais moderno
-em matéria de confonto e íns
taãaçôes. A propriedade ofere-

· cída por
.

Jorge VI á herdeira
foi adquírída pelo soberano,

" em princípios de ano, aos seus

.antígos proprietários' 'e passará
"i .daquí por diante a ser· uma

dias residências ofícíaás da
_Ijrinceza Elísabeth, que um

Alia terá sôbre os ombros a di-
�icil tarefa de dirigir o Impé-

· TIO Britânico.

I.

EDITAL
TMIPOSTOS SóBRE INDúSTRIAS E
PROFLSSôES E DE LICENÇA. TA
XAS DE LLi\1lPEZA PúBLICA, AFE
RIÇÃO DE P.f:SOS ,E MEDIDtAS E

PUBLICIDADE
2° semestre de 1946

De orde.m do senhor Prefeito,
torno público que, durante o mês
,rle Julho, esta Prefeitura promove
rá a cobrança dos Impostos e Ta
xas acima mencionados, referentes
�10 segUIndo semestre do corrente
.exercício,
Finid:O o prazo acima, os aludidos

impostos e taxas serão cobrados
-ncresoidos da lllulta de 2010.

Secção de Con.tabiJ�ac1e e Patri
m{inio, 2.� de Junho de 1946.
A. L. Lentz - Contador-Chefe.

c

D
Com o. produtos do Interno'
tional Hcrvester V. S. obtém

O proteção d. 115 anos d.

.xperi.n<;ia e serviço, INTl ......no" ...L
HAAYtsTU

IVENDE-SE, ,

•

Nas zonas rurais ou

são preferidos pela sua resistên-cia nos transportes con

tinuos. de cargas e, mercadorias de tôda espécie. Atra-
",és os ca'mpos, nos caminhos acidentados ou nas ro

dovias, os can;linhões International servem fielme�te

Uma Limousine "FORD"
tipo 1939 - 4 portas, em per�
feito estajo, recentemen.te pio
tads, para entrega no dia 2
de Julho. Tratar à Avenida
Rio Branco. 145. - Te!. 1547.

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu·
guê., e.�

panhol,
íranclie,

• \inql�•.
etc.

Romance, Poesia, Religião, A

viação, Matemática, Física.
Química. Geologia, Minera
logia. Engenharia civií. mili
tar 6 naval. Carpintaria, De- •

senho, Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade. Rádio, Má,
quinae Motores. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Veta-

r. Ítnária. f:ontabilidada
C.clonq:lioll. etc. e

aos seus proprietários.
A resistência, a fôrça, o rendimento e o

to a baixo custo dos

"
runClonamen-'

Internotionol
contribuem para manter as despesas

.

de transporJoe ao mínimo.

Peça-nos informações sem compromisso.
ConcessiC?nários:
RAMOS «: (IA.

Rua João Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone 1.641
Tel. Somare - Florianópolis.

FARMACIA ESPERANÇA
ta ,.r:m.e�.tleo NILO LAU8
80Jil • UUIIllA .......�

-- ••--.... MVucm.. - __..tia - r •.

ütIaoe .. lIorraeIIa.
.......... ti eu........,..... _ nelA................

, ,

CONTA CORRENTE POPULAR
'Juros 51i2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

�i�, lILillo/��I�Banco do Distrito Federal S. A�
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

TralanQr 23 • FRori;jIJ'lÓpoUs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r

6

°Amanhã
Avaí,

serão efetuados, os seguintes
[Dív, de Asp, e ta. Div.] e

.

(Componentes da 2'8.

ceníruntes: Paula Ramos
Vera

.

Cruz x O limpico,
Dívísãu].

x

.. Direção de PEDRO PAULO MACHADO

ODEON
ÁS 4 e 73fJ. horas.
I - 90 minutos de gargalhadas!

PATRôA TIRANICA
com Vera Vag'l�e - Dale Evans,

II - TURBILHÃO
(Tecnicolor)

com Betty Grable - George

J Montgomery
- César Romero -

Charles Winninger.
III - Continuação do serJ:a:do �

i O NOVO ROBINSON CRUS�
com Mala-Mamo Clm' - Rex -

Buck - 9 e 10 Episódios.
Preços: - Cr$ 2,4D - 1,00.
"LIVRE" - Crianças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão de
4 horas.

Relatório apresentado pelo Sr. Arnoldo
Cooeo, diretor do Departamento Técnico

do Iate Clube, relativo ao ano
social 1945-1946 _ 011 Boncos locais nã:) darão expe

diente externo hoje e séqunda
feira "OrÓximo. por ser feriado
rancário. 'eabrindo terça-feira,
dia 2 de julho.

,.I

IMPERIAL
Ás 7 lé horas.
última exibição.
Si é forte, não perca ...
Si é fraco, ,não assista!

1\ DAMA E O MONSTRO
com Eric Von Strocheím - Ri-

char Arlen - Vera Hruha.
Preço único - Cr$ 2,40.
"Imp, até 14 anos".
AMANHA
Odeon-Impértal
AS AVENTURAS DE TOM

SAWYER
(Teolmicolor)

C0i11 Tommy Kelly - Ann Gillis;
Aguardem:

UMA AZA E UMA PRECE

mente travada entre militares, nhora, Nebelung e senhora,
componentes da Base Aérea e"comandante Arapuan, Dixley.
.co 14° B. C. Total: 41 pessôas.
Animados com a excelente x

impressão deixada no jógo O VASCO BI-CAMPEÃ:O DO
com o Paula Ramos, os rapa- TORNEIO MUNICIPAL
zes do Clube Atlético estão Rio, 28 (E.) - Jltealizando
confiantes nas suas possíbilí-ja partida final da série "me

dades e irão ao gramado dis- lhor de três", em disputa 'do Exp@diente nos
postos a envidar os maiores "Torneio Municipal", o _Va.sco Bancosesforcas no sentido de elevar da Gama sagrou-se bi-cam

de vencida a partida.' ,peão ao derrotar o Fluminen-

Quanto ao Caravana do Ar, se, pelo escore mínimo, "goal"Senhor Comodoro.
l não será uma presa fácil para de Chico.

'

Senhor presidente do Conselho Deliberativo.
os atleticanos, pois reconhece- A peleja foi realizada ante-

Senhores sócios. � � .

, mos perfeitamente o invejá- ontem, no campo do gremio TOME APERfTtvO'Cabe-me na qualidade de responsavel pelo Departamento vel poderio de sua equipe, vi- cruzmaltíno e a renda foi su- .

I

Técnico, apresentar ao senhor Comodoro o relato das ativída-
tcríosa em tantos combates perior a 270 mil cruzeiros. K NJ ( ) Tdes desportivas no periodo compreendido entre junho de 1945
futebolísticos. *

a junho de 1946, na forma da letra L do artigo 42 de nossos
Como podemos observar O BRITÂNIA EM BLU- ,_ _

Estatutos. ambos os adversários estão MENAU, I C�mpeonato Brasileiro de Ci-
Em julho de 1945, realizou-se na Capital' da República o

t Sábado e domingo ultimas clísmo.
·20 Campeonato Brasileiro de Vela, tendo Santa Catarina con-

bastante arnbien ados no ma-
x

, . .

I nejo da bola e somente vende- o Britânia, de Curitiba, jogou
firmando as previsões, conquistado o título máximo naciona

rão a derrota bem caro. duas partidas em Blumenau, CAM.t:EQNATO GAúqHO
do esporte davela., S I d'f'

_ sendo uma contra o Olímpico, E.m Pôrto Alegre, em prosse-
Colaborou o Iate Clube para esse triunfo, designando os

a vo mo I icaçoes que por- t d to de
ventura vierem a ser introdu- que terminou com um empa-, gunnen o o campeona

comandantes Orlando Coelho, Rafael Linhares Filho e os proeí- te de ° x ° e 'o'utI'.a contra o profissionais, hoje, á tarde, o
zidas na ultima hora, os qua- ,

TOS Felix Schaefer e Ladislau Grams.
dros atuarão obedecendo á Palmeiras que o venceu pelo ,

Nacional enf.rentará o Grêmio
Como reserva da equipe catarinense, foi designado o co-

tit
. -

escore de '2 x 1. I e, amanhã, o Internacional jo-
mandante Albelardo Ferrari. Participaram da delegação, os

cons I uiçao que se
. segue:

E' Iamentavel que' os diri- gará com o Renner .

.srs . dr, João Ed. Moritz, Arnoldo �uarez Cúneo, Waldir Faus- ,cARAVANA DO AR: Peíxoto.] *
\.l1

b títuid Waldir e Morací; Gato, Ha- gentes �os clubes florianopoli-
to Gil, Adolfo Nicolich da Silva; tendo este ultimo su s I Ul o

roldo e 'Verzola: Lebetinha tanos nao tenham entrado em VOLTAlRA AO SEU ANTIGO
um dos proeíros da representação dos Veleiros da Ilha par se

Acácio Leônida� Silva e Ha� entendimentos com os pare- CLUBE.
encontrar adoentado.

.

zan. CLUBE ATLÉTICO: Cur- ,dros do grémio paranaense, Procedente de Blumenau,
A 16 de setembro de 1945, partícípamos da regata oficial

rú, Brito e Katcipis; Nelson, para_ que .extendess� sua ex- encontra-se há vários dias em
da FVMSC, de Abertura da Temporada) obtendo pela segunda Hélio e Ary Gil; Machado, Ca- cursao_ at� esta. Ca�ntal.

I
nossa Capital o mignon pon-

vez .explendída vitória sôbre a Taça Jorge Geyer, cuja equipe peta, Djalma, Miro e Zacchí. E nao e a primeira vez. teiro esquerdo Sau.l, que na

estava assim constituída: Cmt. Orlando Coelho e Nazareno temporada do ano findo de-
t f 1 Nos meios esportivos da Ca- *

Simas, cte. Abelardo Ferrari e Felix Schaefer, Cm e Ra ae
pital é enorme o interesse que CONN DEIXARÁ O PUGI- fendeu o pavilhão avaiano, on-

Linhares Filho e Ladislau Grams. Obtivemos um total de 61,50 LISMO de conquistou o tetra-compeo-.

A C d esta peleja 'vem despertando, .

pontos contra 48,50 dos Veleiros da Ilha e 16,00 do S. . . e
Sendo de prever que a assis-I. �ova York, 27 (U. �.) -:-

nato do Estado.
'Tubarão.· têncía será das melhores. Apos o encontro com Joe Louis, Segundo apurou a nossa re-

Constituiu a regata. em apreÇlO de três provas tôdas elas
* I Bílly . Conn anunciou que portagem, o .renomado "�" .d?

vencidas pelo Iate Clube, obtendo a medalha de maior numero CAMPEÃO ESTADUAL DE abandonará o pugilismo. Conn Jut�bol barriga-verde deslS!lra
de pontos a guarnição Orlando Coelho-Nazareno Simas.

BASQUETEBOL Imostro';l-s� desapor_:tado com �de .mt�Tar a eq':ll!pe do Á al-

A 30 de. setembro, realizamos nossa primeira regata da I sua propria atuaçao. meiras; daquela cidade, onde

temporada, a qual foi vencida pelo Cte. Abelardo Ferrari e Acabam de ser publicado no * atuou em algumas partidas
Felix Schaefer e 2° lugar Armando Sabino e Ladislau Grams. "Diário Oficial do Estado", os COQUEIROS PRAIA CLUBE com real destaque, preferindo

A 21 de outubro realizamos a regata de equipe oferecida estatutos do Bandeirante Bas- Domingo, dia 7 de julho p. voltar ao seu antigo clube,. on-
á exma. sra. dr. Ivo Familiar, a qual ofereceu um troféo ao quete Clube. vindouro, será empossada a de sempre. soube conduzir-se

capitão da equipe vencedora e medalhas aos comandantes
..
A

.
Cumprindo as exigências da diretoria da novel e símpatí- com acêrto, enriquecendo as

equipe vitoriosa estava composta dos Cmtes. J. E. Montz Federação Atlética Catarínen- ca sociedade da "Praia da Sau- cores "azurras" com suas ex-

(cap.) Osmar Nunes e Abelardo Ferrari. Re�lveu porém a se, pode o Bandeirante, desde ade", em Coqueiros.
.

plêndídas "perfomances".
direção técnica do Clube, oferecer aos respectivos proeiros as já, fazer jus ao diploma de Para comemora.r o aconteci- Com a volta do maior extre

medalhas que por direito lhes pertencem. campeão catarínense de bas- menta, haverá uma tarde dan- ma catarinense, estão de pa-
A 25 de novembro realizou o Iate Clube a regata ínter-cíu- quetebol de 1945. sante, com inicio ás 15 horas. rabens os avaianos.

bes conforme determinà os estatutos da FVMSC e essa p�ova :I< Sairá do ponto de estacio-
*

foi vencida pelo co-irmão Ve1eiros da Ilha.
.

TABAJARAS TENIS CLUBE namento um ônibus eSlpecial LUIZ JOGARÁ!
A 16 de dezembro realizamos a regata de longo percurso, Relação dos componentes da contratado pelo Clube, para No encontro e�tx:e Paula Ra-

a qual transcorreu -cheia de surpresas. In�dada cal? vento fra- ;embaixada do Tabajara Tenis sócios e convidados. mos e Clube AtletlOO notamos

co, o qual depois refrescou, passando depms a �r soment-B--.llma Clube, de Blumenau, que hoje A dir40ria a ser empossada a au�ncia do eficiente zague�.-
aragem, abri'gando na volta a inumeros bordeJOS e manobr�s e amanhã jogará com o Lira é a seguinte: 1'0 LUlz, pertencente ao pn-

para se livI'arem da forte correnteza do canal, para no seu Íl- Tenis Clube, nesta Capital: Presidente cpt. Eloy meiro.

nal soprar novamente vento f;:esco at� sua final conch�são. Rolando Otte, Z8balda Otte, Mendes.
.

Procurando o sr. Osvak'..o

Ve11JCida pelo Omte. A. S. Cuneo, f01 o tlTIesmo po.stenorm�n- Mel.ani Otte, Curt Weeller,' Vice�presiderite _ Dr. Ra- Silveira, t�nico do Paula �
te desclassificado por protesto apresentado pelo Cmte. Montz. Walkyria, Ralf Otte e senha- fael Cruz Lima. mos, e�llcou-nos que o ]0-
Assim o resultado final foi o seguinte: !O lugar Cmte. Armando ra, Werner Garni, senhora, fi- Conselho Fiscal: Dr. Cid gador fora poupado por neces-

Sa'bino; 2° lugar kbelardo Ferrari. lha e amiguinha; Arão Rebelo, Amaral sr. Manoel Gonçalves sitar de exercicios fÍlsióos e,
(Continua no próximo numero) Luiz Navarro Stotz, irmãs Weh- e dr. J�ão José Cabral.

�

\ agora. que ,se encontra em for-
• • • le, imnãas DisteI, Distel Seniar. Pelo entusiasmo e realce ma, devera reaparecer no en-

A PUGNA DE HOJE ENTRE os jogos entre os aspirantes Francisco Cesar (treinador» que têm tido as festas e inicia_I contra de amanhã, com o AvaL
MILITARES e efetivos do Caravana do Ar Egen Stein, Graul, Stenbach; tivas do Coqueiros Praia Clu- *

Conforme a tabela de jogos e do Clube Atlético. IJJste, LG�har Schmidt, Ber- be, é de se esperar uma tarde EM JOINVILE
dos campeonatos da DivÍsão Portanto, mais uma vez os namo Bering, Renate, Erich que marcará outro sucesso pa, , Sob o patrocínio da Liga
de Aspirantes e 1a Divisão de entusiast.as do po:eular .espor- r:Karmann,

Gil RJchadel e Se- ra a sociedade. 'Jbinvilense de Desportos, terá
Amadores da Capital, estão t8 de ongem breta, aSSIStlraO nhora, Gleuza Rochadel, Cha- ;o inicio, amanhã, o segundo tur-
programados para hoje, no a mais um grandiosD. "match" ritas Mueller, Max Kenradt e CICLISMO no do Campeonato, devendo

Estádio da F. C. D., ás 13,30 no campo da rua, BDcaiuv�. senhora, Walter Werner, Hilde I, Na Capital da República, se- defrontar-se as equipes do

e 15,30 horas respectivamente Esta pugna sera excluslva- \ 4'e!Slchner, Kurt Probst e se- irá realizado, hoje e amanhã, o AJonso Pena e do Caxias .

.f

,

tJarava'08 do Ar x Clube Atlético é o sensacional encontro futebolistico marc_ado
para boje, em continuação aos· campeona.ios da la. Dlv. e Div- de Aspira·dtes.

I ATE CLUBE
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o Presidente da Repúhlica, G�neral Eurico Dutra, está sendo muito corteja'd'o 'ir·
c agremiações que nele não votaram em�: 2 de dezembro p�ssado, mas que, gf'
ças a Deus, já lhe reconhecem virtudes e capacidade, abrindo-lhe «créditos:/
conliança», possívelmen'te aumelltados� em breve, com O «capital de colaboraçãil

.

Aguardemos os dias ...
.

iJ
.�--.....,--- ---

ELEiTO O PRESIDENTE DA ITiT1

Irrompeu nova
•

crise no Conselho
-------�----------------------------------�

/ I '" nos v/tPCJOS /

�•
.JI

�DJ'" "�.�,� ,,"�O_ tfl I III-; ,,� ia -_, �� � \\

'..
� �I � � �

Ors •
Aderbal Ramos

da Silva

Florlanõpollt, 29 fie Junho de 1946

risconsulto napolitano recebeu tre-I gura
a única mulher er.tre 1

zen tos .e noventa e seis votos num didatos Penna Ottavia, a'prl;;
total de 504 deputados, contra

ape-I
pelo "Partido "Uomo Qual

nas 40 para o candidato republicano seguida -de outros com vota�
Facchinetti. Em terceiro lugar fi- sigauficantes.

Roma, 28 (U. P.) - O sr.

Pietr-, Nienni anunciou 'que os

três principais partidos ita
lianos concordaram no nome

do jurista napolitano Enrico
de Nicola, para presidente da a

.

prl'met·ra grande prB�República. Esses partidossão' ..
o Cristão Democrata, o Socia-

Igrava S'e a ques ta-o d'e lrlaest'e lista e o Comunista, que dispõe FRANCFORT, 28 (U. P.) - Calcula-se em sete mi
- de quatrocentos é vinte e seis número de eleitores que votarão domingo, na zC{na de I

BELGRADO, 28 (U. P.) _ Enquanto os ingleses e norte- num total de quinhentos e cín- ção norte-americana, para escolher as assembléias cons

t
.

d T
.

t coenta e seis cadeiras na As- tes incumbidas de elaborar as constituições da B.aviera
americanos concen ram seus navzos. e guerra em ries e, o -

marechal Tito advertiu ás Nações Unidas para que não se opo-
sembléía Constituinte assegu- chesse e Wurttenber Baden. Será esta a primeira grane

nham ás pretenções jigoslavas sõbre aquela cidade. Em entre- rando, assim, a eleição de. va do pensamento político alemão nesta zona, pois até

vista á agência TanJ'ung, Tito declarou que a atituâe da Ju- Nicola. só se realizaram eleições de caráter puramente local.
• oi .. r tI.;

goslavia para com as Nações Unidas sofreria sérias rmodiiica-
ções se a disputa de Trieste fosse submetida á Assembléia das

Nações Unidas e esta não correspondesse aos desejos jogoslavos.

Roma, 28 (U. P.) - Enrico de
Nicola foi eleito primeiro presi
dente da República .,italiana. O ju-

París, 28 (U. P.) - Nová crise
I irrompeu hoje a tarde no Conselho

J de Canchejeres, quando os sovíé
cos recusaram concordar com a

manutenção do atual contrôle brí-

tânico sôbre as coloreias italianas
por mais um ano. O� ingleses acha
que esses doze meses, até que se

tome uma decisão definitiva sôbre

o futuro daquelas colonias, são um

prazo muito curto para se introdu
zirem mudanças na administração.
Mas os russos, por sua vez, querem
participar do govêrno dessas áreas.

Plínio SalgadO retornará ao
.

Brasil em julho próximo
LISBOA, 28 (U. p,.) - ° chefe integralista brasileiro sr.

Plinio Salqado, anunciou, hoje,' que pretende voltar ao Rio
de Janeiro em julho para 'retornar ti vida política.

a

'.oão Batista
80nll.ssls

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sa.la 3, Talef. 16-31

· RITZClnes RO'X'I
RITZ - Hoje ás 7,30 horas
Humphrey Bogart Claude

Rains e Michele Morg:an.
PASSAGEM PARA MAR

SELHA
Censura: Até 14 anos.

Preços: 3,00 - 2,40 .

.

ROXY'� 'H�je 'ã; 4,3Ô .� 7',3Ô
.

Humphrey Bogart e Miche
le MOI1gan.

PASSAGEM PARA MAR
SELHA

Mischa Auer é Dennis Okeefe
A COMBINAÇ.Ãl() DE MABEL
Continuação do seriado:

A FLEXA NEGRA
Censura: Até 10 anos.

Preço: .� 2,40. NUNCR EXISTIU IGURL

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS; ETC. TOlrlel
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
'ARAGÃO,

CJrurgla e Ortopedia clinica e cí
rorgla do torav. Partos e doenças

de senhoras
OON8(furóRIO: R. João PInto 7
Dlárlamente das. 15 às 17 horas.
&ESID1llNCIA: Almirante Alvim,

:16. Fone 111. 251 .

DR. SAVAS LACERDA
Cllnlca médtco.cír úrgfca de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habílítaoão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe Schrní
dt, 8. Das 14 às 18 horas .

.BOSiDtl.:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
<Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da UniversIda
de <lo Brasfl) , Médico por concur-
10 do Serviço Nacional de Doen
liaS Mentflls, Ex interno de Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
stquãtríco do Rio na Capital li�

deral
LtNICA 1IIÉDIC1\ :_ DOENÇAS

NERVOSAS
Consultóírlo: Edjffclo Amélla

NETO
Rua Felipe Schmtdt, ccnsunaa.
Das 15 ás 18 horas -

sídêncía: Rua Álvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

R. ROLDÃO CONSONI
URGIA GERAL - ALTA CI.
GIA - MOLÉSTIAS Di] @II

. NH01AS - PARTOS " ,

ado pela F.aculdade de Medi-
ina da Universidade de São

� onde.
foi assistente por va.

nos do Serviço Cirúrgico do
of. Alípio Correia Neto
ia do estômago e vias bl
Jnteshnos dfô]gado e grosso.
de, rins, próstata, bexiga,
ovários e trompas, Vartco

hídrocsle, varízes e herna
CONSULTAS:

2 às 5 horas, à Rua Felpe
idt, 21 (altos da Casa Pa
raíso). Te!. 1.598.

DJtNCIA: Rua Esteves JU
nior. 179; Tel. M 7·64

POLYDORO S. THIAGO
ll?sp.ital. d� Caridade de

\ 1lc"anopohs
nte da Maternidade

CLlj:HCA M:WrCA EM GERAL
oenças dos órgãos inter nos, especial.

mente do coração.
P.LECTROCARDIOGRAFl.4

Doenças do sangue e dos "ervas.

;Jõoenças de senhoras - Partos.
�nsulta5 rliàrJamente· das JS às 18

horas,
cude cb ado� a qualquer hora.

inr.:h ive durante a noite.
)NSUl:1 RIO: Rua Vitor Meire

les, J8. Fone 702
\SIDJ;:l' A: Avenida Trompowski,

62, Fone 766

o ESTADO-Sábado. 29 de Junho Cle '946 7

Copynghl da
Ibe NA tE '(OlJ HfARO? Im;.

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pal'a o seu dínamo ouv

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne• 94

AVENTURAS DE DAVID BALFOUR - R. L. Stevenson
"Aventuras de David Balfour", um dos mais belos

romances de R. L. Stevenson, famoso autor de "A Ilha
do Tesouro", acaba de ser publicado, completo, em fiel
tradução de Alfredo Ferreira, na triunfal coleção"Os
Audazes", da Editora Vecchí.

. .

"Aventuras de David Balfour" é a história de um

órfão a quem o tio que devia .proteger está usurpando
uma fortuna considerável. Para desfazer-se do sobrinho,
Ebenezer Balfour resolve vende-lo como escravo aos

plantadores das Carolinas.
David é um rapazinho de inteligência viva, cauto e

astuto. Fica sequestrado no barco mas ... não chega a

ser escravizado. Um amigo providencial vem em seu so

corro. É o espadachim Alan. As aventuras se sucedem às
aventuras cada qual mais dramática e interessante.

Poucos romances podem-se comparar em leitura
emocionante às "Aventuras de David Balfour", do ge
nial romancista inglês Steve.nson.
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O EsrrAI)Ü
FLORIANÓPOLIS - JOINVU-E

SAloA DE FLORIANOPOlIS: - 1 da madrugada.
CHEGAD4_ A JOINVILE: '- 7 da manhã.

SAlDA DE JOINVILE: - lO da manhã.
CHEGA.DA A fLORIANOPOLlS: - 5 da tarde.

Informações:
Em Fpólis. - na Redação do «O ESTADO»

Em loinvile - no Hotel Prí,ncipe

,
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Laboratório
(Iínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do E.tado

Florian6polis
Dr. H. G. S.. Medina Farm. Narbal Alus dI Soml

Farm. L. da Cosia Avila

Exame de aangué I Exame para �erific4ção
de cancer, Exame de urirra I Exame 3)01'0

verificação da gravide'_' Exame:<ile escarro,

Exame para verificação de doenças da
l)ele I boca e cabelo.. Exame de fézes,

Exame de ilecreções.·
Ilu tovaccinas e transfusão de sangues,
Bxame quín:tico de fal'inhas, bebida.

café. água., etc.
,

Cifras do JBaíanço de 1944:

�PIt E RESERVAS
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\
istr�agos nos últimos I\) anos

spon Iidades

I QUER VESTIR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 1
PROCURE A

. .

Alfai!!�!!� !!!�2���O�d�ello "
Cr. 80 900.606,30
Cr$ 5.978Aol.75S,9.7 ,

« 6 7 .053.245,30
"

. 142.176,603,80
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98.687.816.30
'76. 736.40! .306,20
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d'Utra FTeire de Carvalho. Dr. Francisco !o Mas90rr:a, Dr. Joaquim Barr�to de Araujo
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�CA.,Ar•..I"·'tAtrilllrial
Fabricante e distribuidores das afamadas cori- Ili '11 fecções, "OISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemira:t. riscados. brin.

I
bons e barato., algodões, mortns e àviamento. .

1 . pal'a alfai."tes, que recebe diretamenb das

I':nelhorallllábricâ.. A Casa -A CAPITAL" chama a aten�ão do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de e(etuorem suo. compra.. MATRIZ. em Florian6poU•• _�rILIAIS emJ Blumenau e Lajes.
�--��..----�----------------._----------------..�..------------------..--------------..
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ESCRITÓRIO JURtDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
.

Rua Frei Rog�rio. 54 r Fone 54 - �aixa Pàstal 54
Endereço, telegráfiCO: "Ehbranco" - Lajes - �t.. Catarina

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


