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o senador ln d'Bquioo apresentou '_nJeililolMSinado, um projeto de lei abrindo
D crédito de sete milhões· e quinhedl�-,;_-IB_it:ctu�iros para ut.fer· os municipios

do sul- catarinense, atingidos
.

'peras últimas e"chentes.

o liI..6.D.J ANTiGO DUlUO .o. llA.N'U, CATAJiUN ...

',"� • D. OeN.te. 8D�EI NOCETI - Dl...,tor Dr. RUBENS DE A.RRUDA
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Assumiu a presidência da Sessão, srs. deputados Pinto de Arruda e

BA.OS de ontem, por se achar ausente S,
I
Alfredo Campos.

Exa., o Sr. Presidente deputado Jo-

sé Boabaid, o deputado Sa�Ilo R�I- Á hora do expediente, usou da,

mos. palavra o deputado Alfredo Cam-
M. 10.252

Nas secretar.ias, como sempre, os poso Na tribuna, S. Exa., vísivelmen-

I te contristado dá conhecimento á

P I
Çasa

, �e �n�I desastre avi�tório em,

es aDa ,que fOI vítima o posso digno con
.

terraneo Américo Starnm, figura de

real expressão de �gnidade
Prestando homenagem ao exrno. sr. Clovis Pestana, Ministro

pessoal, chefe exemplar de familia;
da Viação e Obras -Púhlicas, que é hóspede oficial do nosso Estado, o brasileiro na mais rigorosa expres-

exmo, sr. Governador Aderhal Ramos da Silva lhe ofereceu, sáb�do, .ii, são desse gentílico. Ainda na tribu

noite, no Palác�o� um j,ant�r íntimo, em que tomaram parl.,e, .ale� d� I na. continuou a se referir ao sau

s. exa. o sr. MIDlst,I'O, sua Ilustre corrutivn e s. exa. o sr. Goveruador, doso conterraneo, falando sobre o

as altas autoridades civis, militares e eclesiásticas desta Capital. grande espirita que era sempre .ao.

Domingo, pela manhã, s, exa, o dr.' Clovis Pestana seguiu para o
serviço dos seus semelhantes) e•.

sul do Estado, em visita de inspeção, tendo-o acompanhado s. exa. o muito especialmente, ao da Pátrla,
sr. -dr. Aderbal Ramos da Silva, cm que sempre se devotou com to-

O regresso de s. exa. ao Rio deverá efetuar-se hoje, via aérea. da a grandeza do seu civismo. Em
Da comitiva minístertal f'azem pa.rte os srs. Alarico Paes Leme e tais condições, ouvida a Casa, pe

'Cláudio de Magalhães, seus of'icíaia.de-gahinete, e o engenheiro Clo- dia fosse inserido na ata dos traba

vis de Macedo Côdes,· Diretor do Departamento Naci anal de Portos, lhos de ontem, um voto de pro-
Rios e Canais, fundo pezar pela morte desse 110SS0

I f1 d
digno conterraneo, dando-se dessa

Ainda o nosso la vODvencão O homenagem, conhecimento a exrn.t,

�DI-V.er ..sêfI-O Rotary
.

'...
familia do extinto e ao seu ilustre

U � tio Dr. Carlos Gomes de Oliveira.

Recebemos, ainda, telegramas -lc Os srs. deputados Cardoso da
Rio, 17 (A, N,) - No. senl ido de

"\7' B AI A th MooIl
cumpr-imentos, 1)0" l110tI'VO do, ani - 'I erga, raz ves e r UI' u er;

. proporcional' aos rotar-ianos ln .ei:-
versá rio de "O Estado", da ASSD- nacionais, que escolheram o Brasí l respectivamente do P. R. P. _ r. T.

ciação dos Ex-Combatentes e dos para a realização Da sua Conven- B, e U. D. N., em os seus e nos no-

"

,

A
"

A
. .

SI,., cão, a Comissão Organízado ra rio mes dos seus partidos, apoiaram as

S.l s. Alclde� raujo, ntõnío a UL,

I urograma
resolveu of'er-ecer-Ihes homenagens pedidas.

ar. Abel Cabral, TlalS?, de Castro

t.orJas. a� facilidades, para que 1.}OS- ,

c .Carlos da Costa PereIra.· sarn melhor tomar contacto com a '

Agradecidos.
' ·noosa gente e as nossas coisas.] João José - U. D. N. - Na trl-

Além ria recepção a bordo rio' huna,' o deputado udenista disse ser

COO"terên'el"� '"Urllg'IJai", e das 250 acomodações hoje afiiversário do falecimento d.o-

U oferec�das aos mesmos, para. evi-
Dr Armando Sales de ·Oliveira pe"

tal' o incomodo de per'manpccr-em "

'. _

d Nu"rl-ca-n a bordo, dos "shows" organizados dindo um voto de saudades a tão

a I.. '4./1 com a participação de artistas de digno brasileiro, ouvida que fosse

Rio 17 (A. N.) _ Terá lugar em renome internacion..al foi organiza- a Casa.

jUlllO' próximo, em Montevideu, a do ainda .pelo Departamento de

Cont'rrência Latino-Americana de Turismo, conjugado com a díre-

Nutrição, convocada com o fim cão ela Exposição, no Hotel Qui- das .

.o transcurso, hoje, do anrversarro do general Eurico Gaspar Du- de debater os aspectos medioo-so- tandirib a, 11m grande jantar de

na, eminente Chef'e ela. Nação, é motivo a que, de Lodo o país receba ciais do problema alimentar 110 despedida, que já conta com 500

II. exa. as mais expressivas manifestações de apréço e simpatia. continente e investigar as causas assinantes. , sessão de ontem, o sr. deputado Ar.

Governando os destinos da Benública 11<" pouco mais de dOI'S anos, da deficiencia alimentar, bem como O jantar será no dia 21, no Sêl-
d C 1'1

.

c
u

_

" I Iíti Ião de jantar do refer-ido Hotel, man o a I mais uma vez se m .s-

traçar os rumos (mna po 1 lca � 1 v

() precl-ar-o Brasi leir-o. tem sabí.to impúr-se 11· admiração geral de continental de alimentação para, O transporte dos hospedes desde o trou devotado e indormido no cni-

Bens patrícios, pela serenidade de sua 'conduta, pelo intransigente ci- melhoria da nutrição das popula- hotel ao local das reuniões, está dar dos interesses dos necessitados

vismo de suas atitudes' e pelo inequívoco Interesse que vem tomando cões latino-amer icanas. Para con- sendo absolutamente gratuito.

por todos os problemas ligados ao bem-estar do 1)0\"0 e à prosper ida, ferenciar com as autor-idades lu-a-
sileiras acerca da particípação do ,

de econômioa e engrandecimento político do país. nosso país naquele importante con-

I d tT I.Deve-lhe o Brasil enormes serviços na paz e na guerra. Militar clave, está sendo esperada nesta ast e e"oo OOla.
qne não desconhece, nas mínimas particularidades, as questõe.s que capital, no dia 19, o professor A1-' • Il �

•

af.etam a de,fesa nacional, s. exa" ainela Ministro da Guerra, cuidou de bprto Murilla, conceituado nutd-
em .ra"al·UPaparelbaI' à .altura das necessâdades· do país e da dignidade e eficiên':' cista ur_uguaio., Dural_I.te a sua per- .. �

cia pessoal tradicionais do EXJércÚo Brasileiro, as nOl'sas gloriosas l-r:anrnCla nes.ta ,capItal o lllls�re Rio, 17 (A. N.) _. O Presidente

c:entlsta rea�lzara uma c,o!!,feren- ela Republica aprovou a minnta rio
fôrças de terra, em cujo seio ao seu nome e à sua Jôlha de serviços se c�a. no" .

InstItuto de �utl'lpao da acordo,apresentadó pe�o MinisLl'O

aludem com justi1'icado respeito. :u llIVPI sldade do Brastl, sobre. :1 da AgrIcultura, no sentIdo de con

iÊlegerarn-no os seus patrícios para a' Presidência da Republica, Importante tema da sua eSpeC1,\l!- cluir, em regime de cooperaç.ão
dHde. com o Govêrno do Estado de Se.r-

num pleiLo que foi precedido de tumultuosos acontecimentos polHicos ..... ..

.

B
gipe, as obras e equipamento do

_ •

e duma' campanha que, para testemunho histórico da vitalidade cívi- olsas de est'odos �I?stituto de Tecnolo�'ia de, l\ruca- Nao germinaramüa da nossa gente, constituiu .empolgante espetáculo demoorático e JU. O Govêrno, paI' ll1.t.ermedlO do.

edificante desrfile de di;yersas correntes parlidárias. Rio, 17 (A. N,) -_ Ficou i�esol- M,inistro d� Agricyltura, concorr,:- as' sementesü nome do genera,l Gaspar Dutra, vitorioso por significativa e vida qlle a Universidade do Brasil ra com a lmportancla de 250 nul

.

d "d t'" t- t d
' colDbore com o Instituto de .oL�o·:, crllzeiros para aqnêle fim, especi- S,ão Pauló, 17 (Via aérea)·

pronunCIa a malOna e su rag'lOS, passou en ao a ra uZ1r, na COllS-. iustiLuindo aquele· educandário flCando-a no orçamcnto vig'ente . .o
.ciênc.ia popular, as esperanças do Brasil, cuja reestruturação política. b 1 d t d d t' I G' d >::' j 't·

, "Justamente no ano de maior inLe�
asas ·e es u os, es mar a� overno e ",erg-IPe per nu Ira que resse pelo, cultivo do trigo, ruem

devêra pl'ocessar-se, como de fato se processou, dentro da mais satis- a professores, pesquisadores, bem 0S servicos do Ministério locali·za-
por .terra, de maneira tão des:l�-

fatória ordem. Notáveis inspirações do honrado Presidente se concre- como ahmos que queiram fa-ZBl' dos no Estado, se utilizem da apa- tr'osa, todas as esperanças no seu

tizam, agora, no reajustamento social e político da Republica, na re-
curfiOS no Instituto de Oleos ou relhag'em daquele Instituto. Um ex.ito". Tais palavras são do rela-
l'Balizar trabalhos de pesqui.sas, dos objetivos visados nesse plano, t·, d A d S t L I

cuperação da economia nacional e, ainda, na preservação de suas ins- completando no Instl'tuto seu t"11'-' d
-,

I I
01'10 o sr, . rman o • an os ea �

t í
v., e o a cooperaçao agnc.o a no 5.0 o chefe da Secção ele Cereais da

ituições, grav,emente ameaçadas por ideologia,s alien geuas, que com· po in�egral. sergipano. Secretária de Agricultura de São
prometeriam as tradicionais linhas de sua formação cristã. Paulo, dando ciencia de que as se-

.São serviços que a nossa história reoolherá como .crédito de um eslivessemos já em di,as de ,abundância, na plenitude de uma propel'l- n:ente�· de trigo distribuídas pola;

homem que, amando a sua Pátria. e auscultando-lhe a vocação e as dade econômica de ,que se não serviriam certos demagogos para a sua
Secretária aos lavradores, num to

aspirações, Lodo se entrega ao labor calmo e persevemnte de r·ealiz·ar teneb;osa atuação n0' espírito das massas. Maliúres, todavia, do que os
tal de 480 toneladas, não ge'rmina
ramo Estão sendo procedidas inves-

o que lhe sólic,iiam os supremos interêsses nacionais. dêsse.s inimigos da consciência nacional, serão as, reservas - inesgo- tig'ações, nDO .estando afastada a
A sua política, em todos os ângulos da sua .influência, se denun- Lá, eh, e,stamos certos' - do patriotismo brasileiro e da confiança de hipotese de sabotag'em, sendo pos

cia presente e operosa, promovendO' iniciativas de caráter social e de tô.da a Nação na sinceridade cívica e na capacidade presidenci>3l do ge-
sível tambem que tenha havido ne

restauraçào ooonó:mica,' es,timuland'o em:preendimentos, inspirando a neral Eurico Ga,spar Dutra, ,para abreviar êste momento de t�a>]ljsição
gligencia ou dolo no expurgo das

j" d R 'bl'
\ sementes, .

con lança nos poderes a epu Ica. histórica, ao cabo do qual o Brasil, norteado como o está sendo s'à'bia- A Secretária da Agricultura to-
A mensagem que 'apres·entou, êsLe ano, ao .congresso, é u.rna de- mente, ingressará em dias de feHc.idade e de tranqui:la prosperidade mau a providencia de enviar a().

monstração insofismável do afirmado, Revelando o estadista que pe- para todos. 'Rio Grande do Sul o agronomo'

De.tra aVé ao, âmago düs problemas que se agitam em tôr,no, atesta, de São estas as fundadas esperança.s ãe todos os Bras,ileiros e que s
Paulo da Silva Leitão, a fim de

imediato, a capacidaide de defrontá-los com a solução prQnta, ·eficaz e expressarão, com as homenagens e felicitações idas de todos os r'ee_ 'adquirir novas s,ementes de vez
- que ainda é tempo de pÍantar ()

'{'.omrpl�ta. .
.

_. .

<',antas do país, nas manifestações de estima e de admira,yão ao em i- cereal tão necessario. Ao que se

Nao sena -de esperar .,que, amda sob. a repercussao de acontecl-' nente general EurICO Gaspar Dutra, Presidente da República. informa, a missão foi corn�Fla de

mentos mundiais n�o de todo �erenad?s � tendo de con.d�ci�nar, natu-I .

'l'ambém "O Estado" as envia respeitOSamente a S. exa" neste e?,ito e novas sementes $�ãQ ...
ralmenLe, Sua politlca interna as eXlgenclas de um equlhbrlO externo, reglsLo.

zldas para São Paulo, em cJ.llli
nhões; com a maior urgencia.

---

.22L _.

IIno XliV Florlan6p-olls- Terta.felra, 18 de Maio· de 1948

Presidente 'Gaspar Outra

---

�, =

IHa Assembléia Legislativa
Voto de pezar.- 4' memoria 'de Armando

de Sales Oliveira.- Abono família
e selo comemorativo

a viagem do Ministro Clovis

Essas homenagens foram aprova-

Armando Calil: - P. S. D. Na

que, por essa ou aquela maneira, se

vejam esquecidos.
Ontem, na nossa Assembléia Le

gislati va, deu· S. Exa. mais uma ra

zão óqueles que lhe confiam· a de

fesa ds seus interesses. É que pediu
9 palavra para, mais uma vez, dizer

á Casa que os portuarios de,Lagunfl,.
sem causa aparente que o ju·sti.
fique, vêem sendo esquecidos no,

Contin'ua na 3a. pág
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Brasileiros

o BSTAnO-Terce-Ielr. 18. ele Maio d. '.48

Inf•••·.nações utei- IMuni.cipios
Tubarão

Borario das empll8-
ses rodoviarias

------------ --------�-;.,_._.

:l88INATURA8 Auto-Víação Catailneri�
.

Na Capital
.

- 6 horas.

be • �. . . . . . . . . O'" .... 7 ���:.sso SAo Cristóvão - Laguna -

....... ••• •• . Crf CI,.. Emprêsa Glória - �& - 7'A1
rn-...r••••.• � CrI H.M e �i'pr�=S·BruSqUe.nse _ Brusque _.
•.., . . . . . . . .. CrI •••• 16 horas..
1I••r••Yal,,_�. Cri .... A--to·VlaçAo ltajaf _ Itajal - 15 r-

No at.rior raso .

- RápIdo Sul Brasileiro - Jolnvlle - b
a.. Clt 1"." 5 e 14 horas.
-_ ,._. lO. QUARTA-FERA
__••ir. ..... .. ..... .•

Auto-Viação Catarlnense
1'rtllleau. Crt - 5 heras.

_.. •• C..... ..� Auto-Viação catartnense
.......r. ...... .. J.... .....

i. - 6 horas.

II
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

iobIélJlet fUI 111....... e•• *rIJl4" - 6,30 horas. .

. Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - iIs
5 e 14 horas. '

Expresso 8Ao orístovao - Laguna -

7 horas.
E:lrpresso Brusquense, - Brusque

16 horas.
Auto-Vlação rtajat - Itaja! - 15 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.

i 9....�!!�Pl�
I .........

.

'Dlntor: RUBENS A. RAMOS
I'�•• Dlr"O'r....

SIDNEI NOCETl
Dlretw ti. RMach.
GUSTAVO NEVES
Cllef. ti. Palda_ele:

. ftANCISCO LAMAl QUB
CII.,••• I.'.......:

.AQrDt CABRAl· DÀ IIlLT.I
'R-.resen&aD&e:
A. S. LARA

__ ....dor Dantaa, 4. - ..
••tI...

Ir'" U...24 - Rio tI.I....n
RAUL CASAMAYOR

!lu ".u•• tle OU"'''r.. 11 -
B� udar

"'... 1-'871 - 810 P••I.

o. .ristll......... aa"

._hficados•. nlo ••rle
••"ol"doe.

II .Ireçlo alo se r..,....
..1tUiz. pI. eOlleeU..
••Ithl.os 1I0S .rU...

ua1.....

farmaclas de-plantão
M�S DE MAIO

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

Rua Trajano;
�3 Domingo - Farmácia RauU

veira - Rua T.rajano;
29 Sábado Farmácia Santo ·Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra;
30 Domingo Farmácia Santo Agos

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

Farmácia Santo Antô'nio sita á Rua

Jl'lão Pinto.
A presente tabela não poderá ser

alter&da sem preVIa autorização
deste Departamento.
................... .... , ......

,
.....

Viacão Aérea
.,

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - iOAl - Norte
PANAIR - i2,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
�RUZEIRO DO $UL - 12,00

Norte
VARIG - 12;3i - Sul.

Quárta-feira
PANAIR_- 9,40 '- Norte

I CRUZEIRO �@ SUL - 11,00
No'rte
VARIG - 11,40 .:_ Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAI,R - 6;50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12;30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
,GRUZEIRO BO SUL

Sul

13,55

15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

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

Slibado
VARlG - 12,30 - Sul
tllRUZEIRO 00 SUL - 13,55

Norte

IJomingo
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

..... Sul

,
PANAIR - .12,47 - Sul•. 1...._

T'ubarão berço de _4nita

Garibalr1l1
telefones; sete hotéis: dois hospi

__ Núme1'OS que refletem. o pro- tais, com 127 leitos, dois ambula

gresso dessa comuna c:atarinen�e tóri?s e um centro. de saúde, nos

Contando com uma população quais f'oram . atendidos 29.448 ca

estimada em 62.033 náhitantes, em sos durante o ano.

10 de Janeiro de 1947/I'ubarão se O movimento cooperativista
destaca como um dos mais prósp e- mostrava-se. francamenle anima

ros Municípios catarinenses. dor, achando-se. em funcionamento

Sabe-se que os seus primeiros cinco sociedades de consumo que

povoadores ·eram originárias de La- congregavam 1.327 associados.

guna, importante entreposto de ei- A instrução pública no Municí

ví lização de onde se irradiou, no
.

pio estava servida por sessenta e

[lassado; o movimento de penetra- um estabelecimentos de ensino prí
ção das paragens sulinas. Poste- mário, corri uma frequência de

riorrnente, já na segu-nda metade 4.600 alunos; um Instituto de Edu
do século passado, veio superpor- cação, um Ginzsio e um Seminá-
-se ao antigo lastro étnico uma rio.

ativa colonização de alemães da

Westfalia e italianos.

Dados recentemente oferecidos

à divulgação, em plaquete, pelo De

partamento Estadual de Estatísti

ca, órgão regional do r. B. G. E., 30

ensejo da instalação, na séde muni

cipal, de uma Agência-Modêlo de

Estatística, -mostrarn que foi apre

ciável, em 1947, a produção vege

tal daquêle Município, notadamen

te a de mandioca, que s,e elevou a

84.925 toneladas. A batata dt1�e fi

gura com um montante de 63.720

toneladas; Q aipim, com 7-30.0; a

cana de açúcar, com 68.100; a

abóhora, com 215; o amendoim,
com 118. De grande expressão eco

nômica no Município é, também,
a cultura do milho,' produto cuja
colheita foi estimada, no ano em

causa, em 140.028 sacos de .sessen
ia quilos. Em, escala menor, tam
bém se cultiva no Município a al-

fafa, o alho e outras espécies agrí
colas.
A população pecuária de Tuba

rão aprfsentava, no ano referido,
os seguintes efeitos: �1.500 bovi

nos; 15.405 equinos; /1 casininos;
803 muares; 75.000 Sl�íhos; 2.890

ovinos; 1.85'9 caprinos; e 107.000

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I Credito lutuo Predial �
· .,
.. A tradição de seriedade em Clube de Sorteios� de mercaqorias agora com

•
.. nQvos planos adaptados á legislação em vigol'

•
• •
· �

Distribue 20°/9 em premios :
." .. "" "

li •
Aviso aOK Estudantes � 4tllalmente I de Cr$ 5.000.00, 5 de Cr$ 650,00 fi •
Estudantes em férias q\l'e d'ese.··. 5 d·e . Cr$ . 250,00 •

Jem viajar conhecendo tado o Eg- • •
tado poderão obter os fundos I1e-

.--

'.'8ssários exooubmdo i'aci! tarefa.
11le bem executada lhes proporcio- • O valor dos premios

.

aumenta de acofQo· com •
aará ainda algum saldo em di, •abeiro. • O crescimento· da' arrecadação

•Infor.maçõcs à rua Visconde de • .

_

rt':S ���to n. 13 das 9 ás 12 e das
••••• _•••••••••••••••••••••••�.e••.•••

bEGUNDA-FEIRA
Expresso São CIstóvAo - Laguna

:; horas.
16 horas.
Auto-Viação Itajaí. - ltajal - 15 bo
Expresso Brusquense - Brusque -

ras,

Express0 Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação . Catarlnense - JolnvUe

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense - CUritiba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - POrto Alegre

- 3 horas. -
_

Rapldo Sul-BrasU€1ro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TIDRçA-FEmA

1 Auto-VlaçAo Catartnense - POrto Ale.
gre - 6 horas,

Auto-Vta·çã'o Catarmense ,;_ Curitiba
- 5 horas
Auto-vtação catartnense

- 6 horas.

Achavam-seem fu�cionamento,
em todo o MuniCípio, dez agências
do Depart::,1mento dos Correios e

Telégrafos, além de um serviço de

Jolnv!le

CUritiba

Joinvlle

QUINTA-FEIRA
Auto--Viação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarin-ense

- 5 horas.
Allto-ViaçAo Cataririenae

- 6 horas_

Auto-Viação C�tarinense - TubarAo
- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.

Expz;esso São Cristovão - Laguna -
'1 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

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

16 hora,s.
.

_ Auto-ViaçAo Itaja! - ltaja! - 15 ho
res.
Rápido Sul .Brasileiro - Jolnvile - Ae

5 e 14 horas.
Empresa Sul Ol!ste I,tda - Xapecó - ás

- fi horas.
SEXTA-FEmA

Rodoviária Sul Bra,sll - pôrto Alegre
- 3 horas.

.

Auto-Viação ,Cata'rlnense
- 5 horas.
Autn-Viação Catarlnense

- 6 horas .

Curitiba

Jolnvile

aves.

No setor da produção industrial.
apurou-se a existência, nêsse ano,
de 1.062 estabelecjmBntos, que em

pregavam 3.172 pessôaSi, e nos

cluais se achava aplicado um capi
tal de (Cr$ 24.802.309,50). Nêsse to
tal de estabelecimentos, 897 eram

manufaturas e fábricas de produtos
a limenHcios e estimulantes; ses

senta e nove· de produtos h1inerai.s
não metálicos; s,eis de mecânica,
transporte etc.; cinco de mobiliá

rio; três de construção; vinte e um

de vestuário e' toucador; e ·nove de
outros produtos. A· indústria ex-

trativa e de beneficiamento esta:va
Jolnvile. t· d

".

t
.

represen a a por clllquen a e dOIS
TubarAo estabelecimentos.

CurItiba

Joinvlle

Auto-Viação Cat�rlnense - Lazuna
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 15 bo

'.Tas.

E:lrpresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul BrasllelTo - Jolnvile -

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarinense - Curitiba

Brusque

Auto-Viação
- 5 horas.

_. Rápido Sul BrasUeiro -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

JolnvUe -

Auto-Viação ,Catarinense
- 6 horas.
Auto-Viação Ca.tarlnen.se

- 6 horas.
Exnrt'\sso ·S110 CrlstovAo - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - .Brusque -

14 horas.
Auto-ViaçAo Itaja! - ltaja1 - 13 ho

ras.

Expresso :E!rusque.nse - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

• DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

COMERCIAl\'TE: I)á um U
Yl"O à Biblioteca do Centro Aea
Umioo XI dA Fnere� Coa.
tribuiru, uafm. pua s forma
çto cultura] .00. ea�
!te amanhll

("C.mpMlb. pró-Hwo'"
�. ., XI d. ,.IIV•...sn,�

.

te

.'

inteiro .• Seu barbei
ro usa e recomenda"

Contava, ainda, Tubarão com vá

das associações culturais, um ser

viço de alto-falantes, três livrarias .

uuatrn bibliotecas, com um tolal

dr 5.305 volumes, e um cmé-teatro.
São famosas as águas minerais

encontradas em diversas looalida

aes do Município, em particular as

da Guarda, a doze quilômetros da

cidade, com ligação rodo e í'erro

viár-ia. Os f'requentadores dessa f'a-
mosa estância hidra-mineral se

eonstituem, em maioria, ele gnú ..
,

chos procedentes de todos os pon
los do Estado vizinho, e também Agua Fexhril depois da bar

ba refresca a pele!
Use sempre Fexbril !

de uruguaios e argetinos.
Finalmente, vale registrar unia

particularidade histórica cuja men- fERIDAS FI.UM/i TISMO E

ção é sempre grata aos filhos de PLACAS SIFILITICAS

']1ub:;trão: foi aIí ,que nasce:l Anita Elixir de Nogueira,Gar ibaldi, a heroína dos DOIS 1\1un-1I (DEE-150) Medicação Cluxili�r �o tratamentc;.
( os.

., da .1flh..

-

I;!A DIVULGA·C
ReVisia do Paraná para o Sul do Brasil

I
'

Intercâmbio Cultural 1
Economico Financeiro, ';

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios: :;
CAIXA. POSTAL, 775 CURITIBA

,.

a_a_
A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Avisa aos se-l'ls Ji)0rtadores de titulos já integralisados ou sorteadoo'
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmo!!'

CASAS, para pronta entrega. -, Papa maiores esclarecimentos dirigir-se>
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edifici&'
Am@lia Neto).

Não perca
* * *

tempo-!
Telefone para a- Impt.essora Graiaú Ltda. (telefone"

manuâl 767), e o nosso agente o procurará para receber·
sua encomenda tipográfica, Serviço EsmeradJ. Entrega'
imediata. Preços sem cencorrencia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__'�;'!_"-"""--- .....;�._l...:I!::S;;.::T:.;A;.:.[:;.J.;;...,.fJ--: rer<_ te.,. 18 ar

x x x.

VIAJANTES:

Conselhos sindicancia: _ Flo

'risbelo Silva; Domingos Alves; Al
varo Alves e Acioli Vieira.

Diretor artistico: João Frainer;
.

Diretor da séde: Nilo Marques Me-
"deiros.

lEIAM A REVISTA

�'/"1',, "'\"\'"'\
COLíRIO

MOURA BRASIL

Fazemos os mais sinceros valos

quê essa 'prática seja adotada na

Sucursal de Santa Catarina, unin':'

do, por sólidos laços, o 'seu digno

gerente sr. Siànei NÓc.e�ti e seus

colaboradores aqui presentes, e os

que ingl'essarem posteriormente 'na

família da Seguradora, Da mesma

forma, fazemos empenho que essa

Rio, 1,7 (A. N.) - O Presidente harmonia, êsse entrelaçamento es-

da República ass,inou um dec.l'cto pirilual seja mantido entre os ele

na Pasta da Fazenda, nomeando menlos da Sede e os da Sucursal.
]Jara

. exercer as funcões de mem-
Ainda que essa observaCão não

bros da Comissão de IntercâmbIo
Comel'cial com o exteríol', os snrs. fôsse necessária, es})eramos que os

Carlos E. Azevcdo, como 1'epr03en- "rs. Garcia e Barreto dediquem
tante (1a Indmtria; Teixeira Leite, seus melhores esforços na sua co

.'Como. !'.opresenlanlc da Agricultura lahoração eficiente ao sr. Sidnei
c Rlll (tome", como repl'esenlantf> ,

,"
" " c::: O' "

-do Comércio. • l\ocelLI, pOIS, a CompanhIa , .. e"Llld-

'(omissão de
-Intercâmbio

Telegramas retidos
Relação dos, telegramas rctlr'los

no Telégrafo Nacional:
Sonia Lamêgo, AJr.ides Ferreil'a,

Jacy Carlos Lima, João Furtull,lto

Silva, Sargento Jos,é Sobrini1o San
ta Rita, Evangelina Oliveira, Sa::,
gento Corrêa, Luíza Souza, Alc['
bÜilles Candido Pinheiro, José Ba�
l'eto, João Tonon, Eurico Pier, Dl'.
Clovis Gama:, Camila Luiz; Dina
Silva, Iracema Inácio, Eurico La
masip, Veneza Paim c Vidal Han10s
Junior.

,.0 a. t948 J
"

Na Àssembléia... E' falso
Rio, 17 (A. N.) - O diretor da.

Despesa Pública do Tesouro :-i a

cional declarou aos jornalista" ser

abso!t{tamenle infundada a versão

divulgada por um jornal, segu nIo

a qual se verificára um grande
desfalque naquela repartição.' u':)
clarou que os valores que estão nos

cr.Jres, coincidem com a pscrH,nr;,
ção feita,'

Adido Naval Bríteníc :
.. -

lIi, L'
Conclusão

VIS' 't,a a anuna lJügar,nento do abono de familia.
"}Q . �, NL�". conf'romldade, propôs tosse

(Continua O ESTADO fazen- Viajando pelo av,-, da "Citai" de embarcou e desembarcou s.
enviado

-

á S. Exa. Sr: Ministro da

�,.o âietribuiçõee de veliosos 11'-
visitou ontem a histórica cidade de excia. compareceu o Capitão Mário .

1 tid d
<u Viação um te egrama no sen L o C

"'''IOS, inclusive romances mo-
Laguna s. excia. o cap. B. J. F'isher, Guedes, da nossa Polícia Mili! ar, f d

.

ti'
'''' que asse posto para CIro a a I!'-

.� t
adido naval da Embaixada Br itâ, que foi posto à sua disposição pe-

:u6cnos, en re as pessoas que regularidade que se nota desde no-

,t;onstam de seu cadastro soo
nica no Rio de Janeiro e que se en- lo �\'êruo estadual. vembro de 1947.

.

I
conlra a alguns dias em IIOS8a

"

.-e18 •

'l I Apesar do forte vento sul que Sentindo como suas as augustias
As pessoas que aind - capi a, em visila, of'iclal ao nosso

'

1
.

I id da nao
Esl ado. ontem soprava, segundo inf'orrna- que ta Irregn.ari a e vem causan-

ma;am preenchido o coupon O 'I'
.

'l ' f"
ram os Ilustres viajantes ao nosso do, S. Exa. discorreu sobre a rm-

ue diariarnerit publi
I USLre \'ISI aru.e 01 acompa, .

f '1'
',12 e lcamas,

I d H 'BI ,l'epól'lel' a viagem fOI magn íf'ica portancía do abono de arm la e so-

d
- f I nnac o os srs. . asgornm, YICe-' '. _ .

,1'0 erao aze- o agora, hebi-
c I' I' C il ib

. tendo � excia apreciado muilíssi-' bre a situação dos portuarios de

Nlitando-se, assim, a concorre-
OI1SU mg es em urr 1 a que VJa-

�.".

L

Iram a tão interessante inicia- ja em sua companhia, e do Capí; 'mo as deslumbi-antes paisagens do ucguna. I d t d R d
.

- r-

I
"

0111 a pa avra o epu a o o rr-

-tiv« realizada sob o parroci-
tão., I'cnerite Roberl.o Andersen Ca- nosso liloral sul, ale o Cabo de)

C b I di d h
"

. aues a ra Isse a onra que

aio da LIVRARIA ROSA, a' valcanti, da nossa Marinha, repre- Santa Marta, por onde também so-
'"

ti I I A
.... ,

. , seo la em evar ao seu co ega r-

JJeod,oro n. 33, nesta Capital. senLante cio 5° Distr-ito Naval. brevoou o garboso "Stinson" da
d C 1'1

A'

d b
com um enredo humano e enterne-

:\.
A

man o a I o apolO asna anca- . , .

•.. , , ,
. o aerodromo Nereu Ramos, on- "Cilal". d

.

t t d
- cedo! Um drama sentimentalissi-

E I a, IS o porque Ll o era razao c ,

ld li d
.

I
FAZ M ANOS HOJE: '.' dI' dit

mo emo urado por m as musicast

- o SI', dr. Menescat do Monte CoqueílOS Prcría Clube I J�SLlça o que lUVIa IOf �('u,' Zarah Leauder em:

�.abalizado clínico em Itajaí ;
,

.

_

CItado cO.lega.' ._ . PECADO DE AMóÍl
- 'o sr. Edgar Araújo, a lln Iun- :\. V I S O I Aproveitava a ocasiao, assim:

COM' H'
.

h G' G
.cionário cio Minístéri o da Viação,

•

.,
disse o digno Iegislador, para soli-

j. ernrrc eorge - eorg

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

it 'd'" "
Alexander '_ Ruth HeUberg

d 6
. r- -

C! ar que OUVI a, a ",asa nomea,>se' ,

- o sr. rvAderson Horn Feno, lIS.
, 51, 69, 75, 80, 90, 109, 114, 11;), 126, 127; 130; 13;); 148; 149; '. _

f' d t t
Um dos melhores dramas d03

advozado resídent R' T 1"3
"

uma cormssao a- im- e ra ar com , .

,:,. o
" e no 10 (}'l ,:.1- ;); 157; 162,16(\ n 177 que procurem .integralisar as mesmas dentro

E S M" t d V.
_ últimos tempos!

.ne iro: '" pr d 1" t d t d t N- d ti f it
' o xmo. r. mrs 1'0 a iaçao, ,'-' 10 N

..

B
a exma SI'a d Ro A 'I"

uo l azo e, ,)
,
a con ar es a a .a. ao sen o sa IS el o o pagQ-, b I' t d I

rvo programa: ohCIas do ra-

- < '. .• '. .sa,. '[Jrr:(', t d t d'
..

. . ISO re o ançamen o o se o come- . •
. ..

,.de J\l{.iranda professora a!Jo"'''lt',
men ,o en ro o referIdo prazo perde.ra o adqUIrente todos os dIrel-,' t" t' t" d

,sIl 2 - NaCIOnal ImperIal FIlmes _.

•

' "'" u-

t d 'd
....

mora IVO ao erCeIro cen MarIO II , ., .

,ua e esposa do nosso comenâll"o os e acor o com o art. 24 dos Estatutos, lllch,l.SIVe a perda da Impor-I' 1
. -. Eg'

120
EstaleIro MagICO - Desenho Co-

S• L c 'M', d "

'
-

t
'.
t·

. . co Olllzaçao açonana no nosso -

.

l
..

U as Han a, r,esldente em al1ma an enormente paga que reverterá [1;0 patrImônIo do Clube.
' londo

.CuI'ltlba;r J
-

M' I
"

Flori�nópolis, f ° de Maio de 1948. I taAd°mb· d'd f
' Preços: Cr$ 4' 00, 3,00 e 2,00

- os: ouo Iras {l, dedIcado os os pe I os oram aprova- ,

'

·e categorIzado funcioTlál'Ío cl� ('c
A DIRETORIA

d I I
,. ,Censura ate 14 anos.

,

,
-" ,':l- ,

os pe o p enano. . .

t[,dol'la (�eral do Estado' --
r:\fPERIAL hOJe as 7,30 horas

ciário� �����oH��.OJ���'��lc���,��)� I, V'-"'''u''-l�c'anl$z"-adora Leonell'-
Encerrada a sessão, foi marcada "Á"ESPERANÇA"NÃ()'MOR�E-

-zeloso ,fIscal de armas no ,,;;Jl I outra ]Jara amanhã.

do .l!.:stado. .
�________

COM: Robert YOURg - ,Silvia

ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO
MAOUIN 4RI0 M'ODERNO

OGB BARHETO Perfeição e �Rrbntia rm: Pneus.. Cameras. Sapatol, "14 kPelo avião da Varig, chegou sú- Gak ..:hfJ:r<, LlDtllS de Senhoras etc... (S,COVIS e.bado a esta capital o sr. Oge Bar-
t h f d Montagens de PNEUS em 5 minuto,s5e o, c e e a carteira incendio da LIMPAM DE FATO J

'::���:�:�a:: ��a�t���;�::��a d�)� Ru.':::��sco Tu:entioo 12 - B FLORIANOPOLIS

:,.
Proprietários do BrasiL

H d
.. , ,

.TOAQUU: ��LFF oID�nagea os os, f,un- i1��:\'"
:""::'

Encontra-se em Florianópolis (; Cl"Onarl·0S ca'arl-ne
'

.�Sr..JÔaquim Wolff conhecido co- ,

'

.

.I . nses
.merciante e indusü'ial catarinej'!':,i, do I'I-a•.Seguradora ,dos Prop,-,*0tár.·os

·RITZ hoje ás 5, 7 e 845 horas

,atualmente residindo na cidad� de U, U »R,ai"nha d�,.
,;;... Sessões das Moças

La"es d B -I � Willard Paker - AIíita Louisi:
'

No 'hotel Laporta, onde está b05-
- ,O rasl

.

- - George Nacready - Edgar Bu-

;pedado, tem sido S. S. muito cum-l Em visita à sede da Cia. 8egma- dora dOf; Pl'opriet�u'íos do Brasil, C,idade» chanen '

_primentado por illumeros amigos' dora dos Proprietários do Brasil pela aIl.a compree.n;;ão do seti Di- OS MOSQUETEIROS DO REI
..<ia seu vasto circulo de relações I em C\lritiba, estiveram os 81'S, Ogê retor-Sl..lperinlenuente, dr. Mal'Íno Uma página vibrante estraida de'

nesta capital. 1 Barreto e J\Silton Garcia,. funcioná- \Vallderley Pinlo da Silva, ,sabe 1'0-
A primeira apuração para a c:;- celebre romance do máis famoso

x x x ,rios da Sucul'saI da mesma Com- conhecer, sa.be premiar e sabe es- colha da "RAINHA DA CIDADE", nov.elista Alexandre Dumas Ro-

-DEMOCRATA CLUBE panhia em n0SSO Estado. tender a mi'í.o aos que, com,des ..
realizou-se domingo, sendo colhi- ,mance ... Amôr, .. Duélos .

Do sr., Haroldo Brasil da Luz, 1° • pas atenções que lhes foram dis- pl'endimento e boa vontade, iufe- do o seguinte resultado: No programa: Cinelandia Jomal

..secretário do "Democrata Clube" pensadas pelos seus colegas de ser- grá,m e trabalham pelo progresso
la Colocada - Osmax;ína MOII ..

- Nacional

>recebemos a gentil comunicação d; viço, diz bem a oração :pr�ferida

I'
,crescente da Cia." guilllOt, com 62 votos. Preços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,20

11aver sid� eleit.a a

no.va .diretoria ! �elo SLl��ge:ellt:. d>aqll�l� }mpor: �'ival11�nto e.mocionado o sr,
2'" Colocada: _ Janete Ra�lli'no, Censura até 10 anos.

,'para gestao SOCIal no penado d�, ,ante olgamzaçao soguntaua, .:'l. Oge, Barreto em seu nome e no de com 35 votos.\
'

. ...................•

1948 a 1949. É à seguinte: Gaslão Bastos, quando da reunlao seu colega agradeceu as atenções 3,a Colocada: - Tereza Bianchi.l,: ROXY hoje ás 7,30 horas

Presidente - Heitor W. dos SaIl- de despedida, organizada em ho- de que toram. alvo e as pala{l'as I' ,Ligia Moellmann, re�pect;va- CorneI Wilde - Anita Louise ,_

10s; Vice-Presidente Mári;) monagem aos visit�ntes, a qual do orador. mente com 10 votos cada uma. George Macready
, a' o ll'anscrev'cmos' [1 g1' t n • t-

. .

f t Foram votadas ainda as se<.!uin- O FILHO DE ROBIN HOOD'
,�eiI; 1° Secretário _ Haroldo aD' IX

.

. L e
'

S l'untlo ao a.USpICIOSO 'a o,
� _

Brasil da Luz; 20 Secretário _ Emi-' "Em nome da diretoria, dos o fazemos salienTando a� boa cama- te senhoritas:

h
.

o aqUI' 'pI'eseJ1Le� e d t Ia'ra Rl'l)eiro: - 7 votos.
,<Jacio, Camara da Silva; 1° Tesou. compan elr s c' .�, l'a agem en re paranaenses e ca-

'r-eiro - Tiago Vieira de Castro;},o no meu própl'io, agTadeço aos srs. larinenses, Jazendo votos pera l'á- Helena M. Botelho: - 6 votos.

''Tesoureiro :_ Mário Scbrnidt; Ora'. Garcia e Barreto, a gentileza do pido progTesso da "Seguradora dos ,Dailva Neves: - 3 votos.

,<dor - Osvaldo Mello. seu gesto, oferecendo-nos a opo1'- Proprietários" que ;;abemos ser,
Ida Maria Gomes: _ 2 votos. Censura até 14 anos.

Conselho Fiscal: - Amadeu Sior- tunidade desta reunião. Nestes bre- apesar da sua pouca idade, uma
----- - No programa: Brasil em Fóco _

:lino; Hélio Cidade; Otilio Lisbôa ,e vos dias de cOll'Vivência, pudemos Empresa mais do que vitoriosa' no
DR. RAFAEL G CRUZ LIMA

Nacional - Atualidades Warncl"

,.José 'J;rilha. aquilatar das boas qllalidades cles- seu ramo de neg'ócio. LR. CARLO"s LOUREIRO
Pathé - Jornal

ses dois elementos que integram a Preços: Cr$ 4,80 e 3,09
família CSPB, como funcionários

DA LUZ

da 'Sucursal de Santa Catarina, ADVOGA'DOS
Est.amos cerl.os, ambos terão

compreendido os sãos ,prinCípiOS
,aclolados na. Matriz, com respeito
às relações enlre diretores e í'un

Por aclamação, permaneceu na

''Presidência de honra o Exmo. SI'. cionários e ê:sles enlre si, em be-

nefício de todos e da Companhia
'Dr. Aderbal Ramos da Silva, DD.

'1}overnador do Estado. Seguradora dos Proprietários do

____._. Brasil.

E�critório:
n." 18 -

Rua João Pinto

Florianópolis

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 hqras

do di 18:

Tempo Instável passando a bom;
Temperatura em declinio ;

Ve,ntos do- Quadrante Sul, com

rajacias Frescas;
Temperaturas cxtremas de hoj�:

Máxima 17,2 Minima 15,2 ;

A temperatura Máxima, de ontem

ocorreu em Blumenau com 25,5 e a

menor de hoje foi registrada
Cmnpos Novos com 5,4.

Casa--Vende-se
urna à rua Nova
45 entregando a

diatamente
Tratar com o sr. Leopold)

Coelho à rua Bulcão Viana 41.

1rento n,

chave ime-

.. ��..... , ..•,._.---._----

•

ODEON hoje ás 7,30 horas

Uma lindíssima opereta- da UFA,

Sidney - Ann Richards _ Douglag
Dick

No programa: 1° Noticias da

Semana Nacional Imperial Filmes
- �o Fox Airplan News 30 x 34 -

Atualidades

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

tines :. R.I,l' ,Z
,,' ":>'-':""'1,:,,' ,:,ROX_;T

Um drama de ação e violência.
moldado com mn lindo romance de

magn:ificoamôr apresentado em

technicolôr •..

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
elini. Odontolo�a

NOTUR�A
Das i8 ás 22 h{)ras, com ho�

mareada, a ca.rgo de abalizado pro.
fissiona.l

Rua Arcipreste Paiva t7

epl

TINTURARIA. t
Sll a "CRUZEIRO"� Tlr..

dentes, U
Profissional Competenle

.
Aluga-se

Uma casa sita á rua Germano

Wendhausen.

Informações nesta Redação.

CASA MISCELANEA diltri..

buidora dOI Rádio. R. C. A

Victor. Válvula, e Di,co,.
kue Consclh, Iro Mafra

() VA.LE rw IT,A':; A t

Proeurem na Àg�Jild ..
Progresso,

LIVRARIA 43, LIVRfoRlA
ROSA

....................................
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CLUBE DOZE
PROGRAMA PARA O MÊS Di: MAIO

DI! 23, DOMINGUEIRA. DIA 29, 'SÁBADO, ,som ÉE. AS DOMINGUEIRAS �, SOIRÉES TERÃO lN1CIO AS 21 HORAS.
-_._�- .. __ .- .. _._-

Empez« de navegação
E

COMPRA E
VENDA DE
CASAS f TfRRf/WS

HIPOTÉCA5

AVALI!,CÕES
lE(iAlI:AÇOES t======�==����:;;;:;�;;;
ADMlNI51MÇÃO���r""'-�e�LIA:"'D::":l:�O�DO�I:1�O�-"!'35!"'"'---"';DE W�;EIS nOQ/AffOPOLIS - .5AIfTA CA TARINA

\0"\"<l!,

,
RUA CONSELHE:rRO MAFRA, casa grande com 6' quartos, sala, na-

nheíro ele. serve tarnnérn para comercio., Preço Cr$ 220.000,00.
, �o-,·

i R,UA CONSELHEIRO MAFRA: Prédi{) de Comércio, cóm 2 pavi
m�mu�, serlllú o terreo para comércio e o superior para residência,
ótímo ponto. Preço Cr$ 350.900,00.

,

41' ••

IlUA JOSE MENDES, casa própria, em estado de nova, construída
em terreno de marinha medindo' 15x35, com 3 quartos, sala, varanda
etc. Preço Cr$ 50.000,00.

.

--0-

RUA,DEODORO, prédio com 6 quartos e demais Instalações. Pre-
ço : Cr$ 250.000,00. '

,

RUA ALMIRANTE LA,MEGO, ótimo pr-édio construido em terreno
�e 17 x 30 todo murado, com 4 quartos, etc Preço: ür$ 215.000,00.

-o-

CAPOE-r�RAS, casa desocupada com 3 amplos quartos banheiro
água quente e fria, banheiro, chuveiro, instalação sanitária, etc. Pre-
ço: Cr$ 60.000,00.

.

-0-
, RUA VIDAL RAtMQS, casa desocupada com 2 quartos, etc. Preço:
I;r$ 60.000,00.
� �

.

,
RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, construída em !

terr:eno. com 15x26. com 3 quartos, sala de jantar, cosinha, instalação t

santtéría etc .. Entrega-se a chave no ato da venda. Preço Cr$ 40.000,00. I
CAPOEliRAS, casa cons'truida-�� terreno com a área de 86000m2 i

'todo cercado com pastagem para 15 cabeças, boa água etc. Preço ... .'
�r$ 50.000,00.

RANCHO QUEIMAnd, ótimo prédio todo revestído de cimento, com
todo o conforto, com 5 quartos. chuveiro, água quente e fria um mo
tor Delco, 2 dinamos com 900 'amperes, 215 arvores frutifer�s já pro
duzindo etc. Preço Cr$ 60.000,00.

-0,

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

�o-

RUA BLUMENAU, tendo 8,70xô2, rua calçada, linha circular.
Preço Cr$ 35.000,00.

--o�

ESTREITO, 5 lotes de 10x40 (2.000m2), ótimo local. Preço: Cr$
pO.OOO,oo.

-0-

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

.

HIPOTECAS'
Aceito capital para empregar sôbre garantias hipotecárias. Con

sulte-me sem compromisso. SigiJio absoluto.
F A Z E .N 1) A

,sÃO JOAQUIM, grande gleba de terra com cêrca de 5.000 pinheir,J!;
«1e 40 centímetros de diamentro e. muitas outras bemfeitorias, como

seja serraria etc. Dou íntormacões detalhadas aos interessados. Preço
�r$ 500.000,00.

,

TECMICOS
o Brasil poro seu

desenvolvimento

necessito de técnico.

em todo. ali!

profissões

livros Técnicos
em geral

LTVRARIA ROSA
Rua Deodcro, 33 - rpoH�
Atenda, pelo SErviço

Reembolso Postal.

·AG

NJi.VIO-IvICTOR "ESTELA"
m� XI rn !I rapidez e garant-a para transporte de euas mercadoriee

Agentes e m Florianóp ,li!! CARLOS J.{OEPCI$:E S. A

�.;f aM_p _�Nllt� .;.A\U,I!N\)i OA IAM "
..

,....... 117' -� Jí4Iei: I) A ••
UfC1llllBIO� J! f!-=./� ��f'��.)f�1fí

Cifr•• do B#tlanco d. 19441

CAPITAL E R.ESEP\fA..t<'
R'e!f.ooo'6b�tid.';�1!
Recetr
Ativ-o

o-,
- -�r!S
•

is(J.!,;óo.{)o6,30 '

5.978.401.755.Q'J
67.QS3245,30

142.176.603.80•

Sinistrol pagol no. ÚltHDO;J l-d ",ao.

Reaponl.l ;li;j�-1e,
98.687.�t6.30

.. �1ó.n6.4"".3 ,1).20

Diretores,
Dr� Pamphilo d'Utra P'rcln: de' CilSnr""lilu, Dr, ft'reDcte<'o
de Si, Anisio M•••orr.,� [lr. _J'ollQuün BRrreto_ dC! AraUjo
e Joe� Abreu.

Caté Otto troduz quolidodel
PaçD-o 00 seu fD�necodor.

Muitas felicidades pelo nascimen
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhor

o reseute para o seu "PIMPOLHO�
uma caderneta do CR];:DITQ

MUTUO PREDIAL.

o rne1hor p,reunte para .eu fi,
Ih". é uma caderneta do . CRE'OI
TO MU1'UO PREDIAL.

. . . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . i
O Crédito Mutuo Predial, ofereee

,H)S seus associados o melhor pia-

.,-------------
....

no. no melhor sorteio, por c-s 5,00 Dr. (L"ANO G.
mensais. 'GALLETTI
........ ADVOGADO

O TESOURO Crime e cível
Da íustrução está ao aloanoe

I\:' todos. Dá esse tesouro ao teu Con.tituiçõo de Soc1edad.

rrnigo analfabeto, levando-o a um NA'l'URALIZAÇÔES
-urso de alfabetização no Grupo 'l'ítulo. Oealarat6riOll
Esoo lar São José, na Escola Indus
.rial de Florianópolis ou na Cate.
Inll, Met,rllpolitana.

u B_ R. Operária
CONVITE

De ordem da Diretoria, levo ao

conhecimento dos Senhores Asso-'

ciados da U. B. R. O. que será rea

lizada, no próximo dia 20, ás 19,�-l0
horas, na sua séde social, á Rua
Pedro Soares, n. 15, uma Assem
bléia Geral Extraordinárta, afim
de tratar-se do seguinte:

a) - julgamento da renuncia
do 10 'I'esoureirn:
b) - Procedímento da �-eI�ão

para, em virtude de renuncia,' pre
encher a vaga do cargo supra-cita
do.
Sala das Sessões, em 12 de maio

de 1948.
Emílio da Silva Junior, 1° Secre-
tárlo.

� x x.

Dt. L{,/tclolfo. ti.�Pdei)(ú .

ADVOGADO - CONTABILISTA

CIVEL E COMERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES

CONTABrUDADE GERAL

'FLORIANOPOUS-S,C.

P..<Í:dt. - Praça 15 de No•• 33.
10. andar.

R•• td, - Rua Tiradente. 47.
f'O:NE ," 1468 I

....�I'!I""ttG4 .... r'f ..�

r

�--�------------���--__j

�'T

'I
I -. . . . . .. . -

"LEIA-ME!"

À Rua Tiradentes n? 10, já foi
confortàvelrncnte instalada a Beda-

ção da revista "LEIA-ME!", cujo
primeiro número deverá circular na

segunda quinzena do corrente mês.
Dado o capricho com que está

sendo 'organizada, espera-se que se

j�, mais uma publicação capaz de -e

fetip a nossa vida social e cultural.

�OQ�íÕ AliGRt;
1'C1IA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N.· 69 • 1.- ANOAR.
c�i.,.. POSrAl•• '" • rELEFotIE GIi-40 - fE�E(iR...""5; ....ROfEClOlf...

Agencia Geral nare S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69 Te:. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

CHEFE DE ESCRITóRJO
Firma industrial precisa de pes

sôa com prática de escrttdrío e de

escrituração mercantil.
Cartas 'para Chefe de Escritório.

Caixa Postal, 139, mencionando ha

bilitações e pretenções,
Guarda-se sigilo. ..

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
aemaatrifidofinanceiro. adquirin
do, em luav"", mensalidades uma

CESTA DE NATAL

�-:1Z:�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
,

Caixa Postal, 326

I

; f 'Encerador
Leonel B; da Silva, com per

feito conhecimento da profissão.
oferece os seus serviços.
Qualquer infoernaçõe- c"i'lm o

ar. Lucia Domingos de Carva
lho.

TELEFONE 751.

Vende-se
Um barco, Ver' e tretar Da

firma Reinisch SIA
Rua João Pinto: 44

Oficina Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)

DE

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

nópolis - Santa Catarina

I
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regís
tradoras, Balanças automáticas.
Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

,

gomar,' Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tolegiais ! Compareçam todos os domingos às matinadas do Cine Hill,
..

�ara a escolha �a "Mais Bela Voz Colegial".
.

.

I

eondecorado IAssociação «Irmão Joaquim»
- Na Diretoria de Aeronál�ticaI, 'Sessão de Assembléia Geral

�ivil, no Rio de Janeiro, o governo
, ' ,

'
,

B 'I f' e trcga esta scma-Í De ordem da Diretor.ia convido aos Srs. Associados para
do rasu, ez n, ,-

d A b1
"

GIl' dí 18 d
tia, da medalha da Ordem cio Mé- : s�ssa_o ;7 ;sem ela

, �ra a, r�a :z�-se ,�o �a ;, c�r�
rito Aeronáutico ao veterano püó- L(éEnd,ef,_ �s d'.. AO�las'dnaMse de, �odClda ')

a vem fa, adurot tan>.os,

.: I" W 'I'oomev
1 lCIO o SI o e en lCl a e , para o im e ra ar-se

-ío norte-ameucano el.·, .l'

d d d d "M
.

id d d FI
' ,

I'" d.

,
. . t d ao dcsen-

a mu ança o nome a . aterní a e e orlanopo IS., a

pelos serviços pres"a _os
e -cial alienação de um bem imóvel e de outros assuntos que forem

volvimen,Lo da aV''flçao com 1·
, id

• • 1 t os pr i sugen os.
na pais, ,prwClpn.men � n '

-

A Assembléia funcionará com qualquer número de sócios
.

tempos da Panair do Bra-
"1Ineu'os .

presentes de acôrdo com o art 41 dos nossos Estatutos '

.sil. A dlstinção foi entregue pelo' Secr�taria 'em FJorianÓpoli� 13 de maio de 1948.
.

Cé G '10 diretor da Aero- '

'Sr, sal' fi"
. Osny Ortiga 10 Secretário.

náutica Civil, que o saudou, em no-

-me do govérno, como pioneiro do

,deshravamento dos caminhos aé

-reós na América do Sul, Lendo o

:agraciado l:espondido relembrando

;a confraternização que se estahele

-ceu entre as. asas de sua nação fi

da nossa, quando realizou,. em

1929, a primeira viagem de reco-

:lfIbecimento e estudos na.rota, No

-va Iorque-Rio-Buenos Aires, com

-que a primitiva Nyrba Line iniciou

. .3 ligação aérea entrE)/-t parte norte e ... -- ....,----.-----.

.a parte sul do hcmisfério. Entre os

''Presentes à cerimqnia, notavam- P d t!se várias patentes' das fôrças aé-, tO·
.

U 0$
nas do Brasil e dos Estados Uni- O INSTITUTO PIl\'HEIROS _ (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),
-dos entre os quais o tenente-bri- (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis)

.

.gadeíro Edu'ardo (ffimes. Nascido tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

.cm Helena, Estado de Mnníana, <:s-
e 'Farmacêutic�s, que está iniciando o lançamento dc uma, grande série

tudou na Academia Naval cios Es- dêsses produtos."
lados Unidos, graduando-se CIII OS primeiros já a venda, são:

,

'1929, recebeu o gráo de pilôto SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

.. -em Pensacola; pilotou aviõões írn- 1.,,(iO g.

pulsionados por catapultas e sain- VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

.1({0 da Marinha, ingressou na Nyr- lüu cm3.
-ba, Foi nessa época que r-ealizou o SóRO ANTI-TETÁNICO: ampolas de 20 cmê.
vôo sxper imeutal, juntamente com VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 c�1l3 e frascos
.outros aparelhos, .em um avião de '100 cmâ,

;Bikorsky S-38, em arrojada traves- VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
..sia de Brldgeport,

.

Cnnnecticutt. de 100 cm3.

.até o Ri.i .to Janeiro e Buenos Ai- Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen
res, através de numerosas e con- te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
1Ínuas escalas, devido ao' curto do, entretanto, a qualquer pedido 'dentro do prazo mínimo necessarro

_ raio de alcance dos aviães de en- ,H) preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso

,ião, conduzidos sem rádio, sem car- luta garantia de atividade máxima.

:ta de ventos e sem, nenhum dos Brevem-ente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

,,,tlementos que constituem a j nfra- terinários de grande eficácia, como: Ternedna (Buco-Vacina contra

-,estt'Ulura da moderna aviação' co- diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

imercial. Depois de uma brilhal1te Bouba Aviária,' Vacina Contra a Peste Suína, etc•.. ,. .. ..,'.,.,.,.'

..carreira na Pan America World Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doença�

Airways, que incorporara a Nyrba dos animais dOrllé'sticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
_Lino, organizou e dirigiu a Divi- nwnto de yeterinária. A

"'a- A'f' 'c .-01" t d P' A q'll" Pelo sistema de reembolso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-
� o rI a len e a. _'\.tl., c

•.

f t t· t d 1 orne ' e
tI,�rá diretamente a todos os pedIdos de seus produtos, quando não en··

<e e uou o ranspor e e 1 n:;
I l'd d d 'd" d l"t.

t f t. d. 1 I contrados
na oca I a e e reSI enCIa o so ICI ante.

�supnmen os para as ren os' e )a-

talha da África e da Ásia, até a
-_ _ __ ._._-_._ _ -

, China, sendo, qlfase ao terminal' C
..

p. C I b-() conflito, designado diretor regio- oqUctlros rala . u e
fLnal no Br'Usil, Uruguai e Paraguai ASSEMBLÉIA GERAL '

,08, fina,lmente, diretor da Divisão Ficam pelo pres,ente notificados os associados deste Clube, que
ILatino-Aemericana da grande or- no dia 22 do corrente mês, realizar-s·e-á em sua séde social, em Co-.

;..ganizàção intel'nacional de- aero- queiros, ás 16 horas, uma reunião de Assembléia Geral para eleição
,comunicações, que abrange Lodos dos membros dQ Cons,elbo Deliberativo e .seus suplentes para o perio
,os países da Améeica Latina, A fo- do de 1948/1950, ,Não havendo numero legal para o funcionamento da

"lografia é um flagrante da 80Ie-' sessão haverá uma 2a convocação para ,meia hora após, quando deli
nidade.

I

l,erará com qualquer numero de quotistas presentes (aLI', 35 dos Es-
o • • • • • •• • ••

'1: • • • •• •••.••••• [aluLos),
Florianópolis, 10 de maio de 1948.

processo' de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva sem demora ao EscriLorio Jurídico e Admlnlstraf.ívo
Caixa Postal 4,132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
oritor io se encarrega de acompanhar e requerer no .Ministério. dll
Justica o, que aecessar ío for á sua concessão, bem como, de registro
de d{ploma, divórcio e 110VO casamento, certidão .de nascimento e di'
casamento de qualquer parte do Paíz,

Seu

Veterinarios

PASTA DENTAL
ROBINSON A DIRETORIA

o Sabão

MINlSTÉRIO DA GUERRA

5a. REGIÃO MILITAR

16.a CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRU

TAMENTO
Af'im de tratarem de seus pró- f

pr ios interesses, clexerão compare- i
cer a e,:ta C. U., com a possível hrr- I
vidade, os seguintes cidadãos. re-

sidentes neste município:

IAgenor José Pires, Américo Ou

riques, Agenor, Bernardino 'Vieira

Antônio Pedro da Silva, Aldo Othí

lio da Silva, Aldo José de Souza,

Ayrton Muller, Avelino Viana Vaz

Arai Artur ,Pereira, Altino Elisa

Rodrigues, Arlindo Manoel Vieira,
Rry Wolf de Castro, Arnoldo José

de Souza, Brasil Dingee, Euclides

Alves da Luiz, Francisco Pascoal

de Carvalho, Francisco Lima Jú

nior, Francisco João Tavares, Ger
cino Jorge Cordeiro, Hélio Geral

dino de Valgas, Hugo Manoel Cor

deiro, Indío Silva, Irene Antônio

Lopes, Jayme Antônio da Silva,
José Soares, José Olegário da Cos

la, Joel Mil itino Cardoso, Jaime do

Nascimento, Juvencilío Lauro, Li
dío Bonifácio do Livramento, Li

dio Luiz da Silv8J, Lauro De Soma,
ModesLo João Vasques, Miguel
Wenscelau dos' Santos, Manoel Pe
dro da Rosa, Manoel da Silvei

ra, Manoel Hig'ino da Luz, Manoel

José Alves, Manoel Bento cios San

tos, Manoel Pinho, Nelson Maria
.

Piazera, Nery Alexandre Martins,
Oswaldo Antão Dutra, Otacilio Boa

ventura, Olir io de Oliveira Cruz
Osmar de Oliveira, Octávio Duarte
da Silva, Paulo Machado, Pedro Jo

sé Krerner, Pedro Alípio Oalazans,
Plácido Antônio Infancio, Sebas
lião Rosa, Sebastião da Costa, Ba
turníno Lacerda, 'I'ulio Conti,
Thomaz João Guimarães, V::tIdizio
Ribeiro, Walmor Victorino dos

Santos, Waldemar Generoso dos
Santos e Waldir Xaxíer.'

João Pedro'Gay
'ren. Gel. Chefe da 16!l.. C. R.

• O' O'O' .

Dores nas Costas
Desaparecemr
Rapidamente

)

Se V. sofre de dores agudas ou sensa.

ção'doloroS8 nas 'costas ou nas espáduas,
Y. precie&' elimina.r OH germes em seue'
rins. causadores dêllses sofrimentos.' Ou
tros Isintomas de desordens nos rins e
110 aparelho urinário são: urina escassa

e ardente, freqüentes 'levantadas notur
nnA, dores nas perna8, lumbago. nervo

sismo. ,enxaqueca8, tonteiras, reumatis ...

mo, perda de apetite e de energia, in
ch!lção dos tornozelos, eto. Cystex
ajuda. a. eliminar êstes tra:nstôrnoB, re
movendo sua caUSR. Começa a agir em
24 horas e acaba com os transtôrno8
rapidamente. Peça. Cys1ex em quai
quer farmácia sob nossa garantia de
que o ali vis,rl1. Experimente-o e verá
como se sentirá melhor em pouco tempo.
Nossa g_arantia é sua maior proteção.

t;y.tex "� tratamento de:

CISTITES, PIELlTES E URICEMIA ....

Cê>mi • .r., Gravate., Pijam�iI
Meia. da •. melhore., pelai .,m"

Dores preço••Ô, na CASA
I

MJS
CELANEA - R'uaC. Mafn

ESPECIALIDADE"
\tVETZEL INDUSTRIAl.-JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

E sempre 'fácil' apa..

nhar um resfriado.

nas grandes aglome

rações. Ao primeiro

sintoma, aplique ime

diatamente Mistol,

Algumas gôtas em.

cada narina aliviam,

as mucosa(S irritadas

e permitem uma res

piração normal.

Mifiõl
PARA A HIGIENE NASAL
Use Mls.101·Rub Unguento.
para fricções �bre a gal...
canta, o peito e aa costas.

•• 'co • • • • • • • •• • ••• o ,.. • •••••• "._,

SENHORITA!
A ultima creeção em refri
geran t'e é .0 Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a modã.
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candidata, cempareeendo ás m. tinadas
domingos às 10 bOI as da manhã .

Quem
Escolha �ua

r

sera a
"

vote a
. . . . . . . . . . . . , .

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

.. ..

'Rainha da e.dade?
do Cine RITZ, ao�
............................................................

..
.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO,

A pos�e do novo presidente da F.C.O.
Constiuuu acontecimento marcan- curso publicaremos em nosso prú-. dece ao comandante Álvaro Cabo

te na vida esportiva de Santa Cata- ximo número, Todos os oradores 'tôdas as atenções (1 'isadas du-
.rinu " "JJ]ia da posse do novo foram fartamente aplaudidos, , rante a sua gestão e aproveita -o

'prc� "'l" Federação Catarinen-, Encerr-ada a sessão, foi oferecido ensêio para cumprimentar cordial-
se "rios, professor Flávio um "cockta il " ao comandante mente' o professor Flávio Ferrar-i,
FE', ' 'to quarta-feira última Alvaro Cabo, participando todos fazendo votos de prosperidades se-ri-

er., .ição ao sr, comandante os presentes. pre crescentes para maior' desenvol ..
Alvar-. "r Lira do Cabo que, por "O Estado Esportivo", que esteve vimerito do desporto em terra bar-
ato de Ministro da Marinha, foi representado pelo seu redator, agra- riga-verde.
transferido para a Capital Federal.
A solenidade teve lugar ante-on. A F A" "

"tem às 10 horas na séde da F. C. •• V.
D., com a presença de, crescido nú-

,

mero de esportistas, éntre os quais
os srs, Solon Vieira, presidente do Pede-nos a diretoria da Federa- dos para o artigo n? 24 do Código
Conselho Regional de Desportos: ção Atlética Catarinense a divulga- de Penalidades da F. A. C. - : i\.()

Dr. Osmar Cunha, presidente da Fo- çâo do seguinte: amador pertencente a um quadro

deração Atlética Catarinense; 01'- Afim de ser começado, imediata- oficial da Federação que faltar aos

lando Scarpelli, vice-presidente da mente, o treinamento da equipe da treinos, 'quando convocado

F. C. D.; presidentes dos clubes 10- capital que, nos primeiros dias de Pena:' Advertência. Exclusão, na

cais, representantes da imprensa junho deverá enfrentar seleções do reincidência. 1

escrita e falada 'e amigos e admira- interior do Estado, ficam

convoca-lo.
A FAC, entretanto, espera não

dores do novo mandatário-mór da dos os seguintes jogadores: precisar fazer, nunca, uso do art�"
nossa "mater", Érico Straetz Junior go 24 do C. P" esperando a tradi-

Transmitindo a presidência ao seu Oswaldo Silveira cional bôa vontade de tôdos os ,f:on-

sucessor, o que foi feito entre pro
longadas salva de palmas, falou o

sr-, comandante Álvaro Pereira do

DO Campeonato Bra�ileiro
de Voleibol

Edi Campos
Nabor Schlichting
Nilo SeU

Cabo, que deu conta das atividades Humberto Pederneiras
da F. C. D. sob sua orientação, elo-. Aldo Nunes

gíando o esfôrço e cooperação de Osmar de Oliveira
todos, principalmente os seus com- Carlos Galuff
panheiros de diretoria, professor Paulo Samí
Flávio Ferrari, João, Miroski, Wal- Elias Medeiros
ter Lange e Orlando Scarpelli. Fez Nazereno Nappi
um agradecimento sincero aos eh!- Aldo Cardoso
bes e à imprensa escrita e falada, Silvio Nei Sonciní
dizendo da" satisfação com que via Verissimo Voss
os esfôrços destes em pról do prn- Sebastião Barros
gresso esportivo, Comovido o co- Djalma Hipólito da Silva
m'anda�te Cabo teve palavras elo- HOR.{RIO DE TREINAMEN'r'O
giosas à conduta do Governador De segundas às sextas - 19,:1(,
Aderbal Ramos da Silva, que 11 horas - Local - Lira Ténis.
apoiou em todos os .momentos, Sábados - 15 horas - Local
Usaram da palavra a seguir os I Fôrça Policial.

sr�. Osmar .Cunha" jornali�ta Hélio 1 poming?s. - 9 horas - Local
Milton Pereira, Jose Gusmao de An- . Força Policial.
drade, Aci Cabral Teive e por \:tlti-I NOTA: .Para os devidos efeitos
mo o sr. Flávio Ferrari, cujo dis- ,.chamamos a atenção dos convoca-

Torneio Esportive
Consoante foi divulgado, reau- Os quadros jogaram assim consti-

zou-se na tarde de sábado, perante tuidos:
bôa assistência, o encontro pebolís- Ciên,cias Econômicas - Teodúcio,
tico entre as equipes da Faculdat!e Tamoio e Russi (Altair); EraslllCl,
de Ciências Econômicas e da Facul. Machowiesky e Lourival; Baash
dade' de Direito, em prosseguimenlo I (Murilo), Nelso-n, Rui, Saulzinhu e

ao 1° To-rneio Desportivo Academi- B-el'ka.
co, promovido pela operosa Fedel'a- Direito""":' Fúlvio, Hamilton e He
ção Atlética Catarinense de

EstllYtliO
Milton; Dalmo, Boos e Tales;

dant((s (F. ,A. ç..E,)•... , ... , Carmelo, Caldeira, Jaimor, Duduca
O prélio teve um desfecho eletri- e Nelson.

:za,nte, finalizando favorável aos 1':1- O e�trema Baash sofreu forte con

pazes da Faculdade de Ciências tusão no braço num encontro com

Econômicas, pelo escore de 6 x. 4, Hélio Milton, nos primeiros minu-

) marcando os tentos; Murilo (�), tos de jogo, sendo obrigado a de;-
:Berka, Saulzinho (penalti) e Eras- xar o gramado.

, mo, para o vencedor. Para os ven- Ivan Vicente de Melo foi dirigen-
.cidos'marcaram: Boos, Faraco, .Tv.i- te da peleja, com atuação' satisfato-
mor e Lourival (con�ra). ria.

Acadêmico

Adiado o enconl�o
D.evido ás copiosos chuvas que:

-cairam sôbre a nossa capital duran
te todo o dia de ante-ontem, dei
'xou de ser realizado o sensacional
encontro entre Figueirense, local, e

Palmeiras, campeão de Blumenan e

vice-campeão <lo Estado,

5) cotejo entre alvi-verdes e alvi-_
negros, segundo conseguimos ,apu
rar, ficou transferido para o pró
ximo domingo. A delegação do Pal
meiras que aqui havia chegado PO!1-
co depois das 10 horas, daquele oia
já retornou a Blumenau.

vacados nêsse grande esfôrço par-i

comparecer com o máximo hrtlhan>
tismo no. CAMPEONATO BRASI
LEIRO DE VOLEIBOL, represen
tando com a máxima eficiência v

Estado de Santa Catarina."

o FLUMINENSE GOLEOU Q
SOUTHAMPTON

Finalmente na tarde de ante-on

tem, no campo do Botaf'ogo, o Sou

thampton, da Inglaterra, fez seu

[ogo de extréia no Brasil, enf'rentun
do "o "onze" do Fluminense.
Desenvolvendo um [ego mais "á

pido e produtivo, os brasileiros
não tiveram grande difieuldud e

em abater os britânicos, pela amt.lu

contagem de 4 a O.

Ingleses

COM" O BRASIL O RECORD Sl!L·
AMERICANO DOS 100 METROS

LIVRES

Rio, 17 (V. A.) - o destacado
nadador do TIjuca, Aran Boghos
sian, em sua tentativa de ante-ou

"tem á tarde, na piscina do Ftumi
.nense, estabeleceu 1) novo record
sul-americano para, os 100 metros,
nado livre, baixando em 4 décimo ...

a então marca continental, em po ..

der do .nadador al'gentino AlfrelIo

Yantorno, de 58.8.
Em suas anteriores tentativa�, o

"fita azul" da natação brasileira,
não havia sido feliz, perfarzendo a

distancia em tempo sempre super\f'r
a 1 minuto. Ante-ontem entretanto

Aran Bogghossian apresentou·se rem melhor forma, e ao tocar a bor-

da da piscina os cronometros assi
nalaram a esplendida "performn,"
ce" de 58 segundos e 4 décimos!

Brasileiros x
o Soulh. Afric

Em 1900 o South AIric disputou uma partida na capital ba,ndei

rante" vencell�lo l{m combinado ele jogadores pa.ulisLas pela alta conta

gem de (l a o, Foi éste o primeiro jogo internacional dispuLado pelos

brasileiros,
A primei1'(( visita do COl'intians

Em 1906 o famoso conjunto profissional do Coríntians, de Lon

dres realizou uma temporada em gramados car-iocas e paulistas. No

Rio 'dispuLoU dois jogos ..Abateu o Flumfnenso- pela dilatada �on!.agem
de 10 a 1 (é a maior contagem verificada até hoje nos cotejos entre

clubes brasileiros x estrangeiros) e uma seleção de jogadores ear iocas

�or 8 a 1. Na 'capital 'bandeiran,Le, venceu á .Assooíação AtIétic� eras

.Palmei ras por 2 a O; o Paulistano por $ a O e o São Paulo Atlé,i:' !;or

f; a 2.
o Exeter City

Em 1913 tivemos a visita do É'xeler City, Disputou apenas ';jllas

partidas, Venceu um combinado de ingleses do Rio por 3 a O e empa

tou com os cariocas por 3 a 3.

A seçuuda visita do Coríntians
,

Os famos-O-R profissíouaie do Coríntians voltar-am, em 1913, a se

exihir no Brasil, Estrearam perdendo para uma seleção de jogadores
cariocas e paulistas,' pela contagem de 2 a O, Derrotaram os Ingleses
do Rio por' 4 a 1; o Paul ístano por 2 a 1 e Q Mackenzte por 8 a 2, En

cerraram sua temporuda empatando com a Associação Atlética das

Palmeiras, pela contagem de 2 a 2.

Novamente o Exeier ·City
Em 191" o Exeíer Ci ty disputou d.iis encontros no

os cai-tocas por 5 a 3"e os Ingleses do Rio por 3 a O.

O .íl-Iontlze1"Loell
Em"i !JS8.._,p Montherwell, campeão da Escócia, realizou uma tem

por-anda 110 H.io'-�Bmpatotl co mos car-iocas por 1 a t e perd-eu para
uma séleçâo bJ"asi]eil'a� alta contagem de 5 a O.

Brasil. Venceu

O Chelsea
O pOOel'080 conjunto do Chessea disputou, em 1929, 4 partirias no

Brasil. Empatou com 05 cariocas por
í

a 1. 'Perdeu para uma seleção
car-ioca por 2 a 1. Empatou com o Corin l.ians por 4 a 4 e perdeu para
[) seleção puulisl.a pOI' 3 a 1.

]\'elson Maia .HlIchar.lo

Ouçam, diàriamente, das' 10 às l� horas, as audições da t'
ZYH ., fi 8, dlo Difusora de Laguna,

fJ70 kilcC'Íclos onda de 300 metros.

Catarina - BrasilLaguna Santa

VEsnR�SE COM CONfORTOQUER E ELEGA"(IA 1

l
I

[Empresa Sul iê-,sle-L-im�-ita-da

PROCURE

Dlfaiataria
Á

·Mello-'
Rua FellPP� Schmldr 48·

Linha de transporte coletivo ent re
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaoa - Lajes e Bom Retiro e

Vioe-Versa.
SALDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas à.s 5a, fdl'as às fi horas da

manhã.
::lAIDAS DE XAPECó: Todas às 2a, feiras às fi horas da manhll..
INFORMAÇõES· NA: AGf:NCiA GLORIA

PI'w;a 15 de nnvemoro. 24 - F'IOf!anti�II.IUs Fone 1.431.

f
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Posse da nova Diretoria
Com a presença de allas auto

ridades civis, realizou-se dia 14

ultimo, na Aca-demia :le Comércio

Ide Santa Catar-ina, a sessão solene

que empossou o novo Diretório
do Cen 1.1'0 Acadêmico "J o s é

Boiteux", da Faculdade deCiõncias
econômicas de Santa Catarina.
Presidida pelo Prof. Barreiros

Pilho, dignissimo representante'tdo
Governador do Estadn. u reunião

transcorreu dentro de um esp irl.io
verdadeiramente acadêmico toman
do posse na ocasião os seguintes
membros: Gustavo Zírnmer - Pre

sidente; Lourival Lisboa -, Vice

Presidente; Washington Pereira -

10 Secretário; Uri Coutinho - 20

Secretário; Aldo Vieira - 'I'erou
reíro ; Raquel Bayer - 20 'Pesou;
reiro ; Mur ilo Rodrigues - Biblio

tecário; Silvio Damiani - Diretor
de Assistência; Ari Belo - Diretor
de Propaganda: Eugênio Vieira -

Diretor Dep. Cultural; João Mako
wieski - Diretor Esportes e Acácio
Tiago - Orador.
Falaram a seguir os acadêmicos

Gustavo Zimmer, Presidente rocem

eleito ; Euclides 'Fernandes, da Fa:
culdade de Ciências Econômicas de
São Paúlo, e Acácio P. S. 'Piugo,
que em entusiásticas palavras dis
se do apôío e incentivo prestado á
viela acadêmica e aos acadêmicos
de ciências económieas pelo SENAC,
sob a or-ientação do professor
Flávio Ferrari. Usar'am ainda da
palavra o acadêmico Hamilton V.
Feretra, pelo Centro Acadêmico
XI de Fevereiro e Professor Flá
vio Ferrari, Diretor da Academia
de Comércio de Santa Catarina.
Assim transcorreu a sessão so

lene, que assinalou mais uma vi
tória dentre as muitas qUE, virão
dps acadêmicos catarinenses.

Dr. Polydoro S. Thiago Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de-Adnltos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias _:_ Rins - Coração
Pulmões - Estomago - Fígado
Tratamento da Tuberculose

,
Pulmonar

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

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

.Mico do Hospital de Caridade de
Florianópolis

Assistente da Maternidade
Cl,INICA MÉDICA - DISTUR.
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração'
Doenças da tiroide e demais glândulal

.

internas
�UROTERAPIA - ELECTRO·
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive
.

durante a noite.
Consultório:

.

Rua Vitor Meireles, 18.
Fone. 702

Residência: Avenida Trompowski, 62.
Fone 760

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório __ Rua João Pinto n, 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
Ediliicio r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8:,4

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

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

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

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

Dr. Mário Wendhausen
CJlnica médica de adultos _e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

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

Telef. 812

DR. A. SJ!NTAELLA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

•
do Brasil)

Médico por concurso' da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital P'.'quiá
trico e Mauícõrnío Judiciaria

da oapital F�deraI
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NI::RVOSAS
-

Consultório: Edifício Amélia
Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - l.208.
Residência - 1,305.

Dr. M:-S.-C�;alcaDti
Clínica exclusivamente

-

de criança.
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 732

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

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

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

de, rins, próstata, bexiga, uter o,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

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

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

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

os

Moveis
infantis

Dr. Paulo Fonte.
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor "'Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das )0 ás 12 e das 14 ,.
115 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

TODOS

TINTURARIA CRUZEIRO
IMAGINAVEIS!

'llirndent.es 44
LAVA. A TINGE ROUPAS

Reforma chopeo-
Pro�issl�nal competente - Serviço rapido e garantido

BOM -NEGOCIO'---

Berços cadeirinhas
- privadinhas -balan_

ços 0- -brinauedos
modernos

Prd tcos - 'Resistentes.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. 80 ano 'com recebimento de [uros tneneeis.

'Informações nesta redação. _

Preços excepcionais.
-------------------------

ParanáGuia do Nafu·ral
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.
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do
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A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMO i
o figado. o baço, o coração. o •• tomogo. oe pulmõ... a pele, f

produz dore. de cabeça, dora. nOI 0••0., reumatismo; �.cegu-eira, queda do cabelo anemia e aborto•.
Con.ulte o medico e tome o popular depurativo ELIXIR 914. i
Aprovado pelo D N. S, P. como medicação auxiliar no trata- E

mento da Sifilie e Reurno.ti.mo da me.ma origem, f
Inofen.ivo 00 organi.mo, agradavel como licor �

e

têm usadoDe pessois

com bom resultado o

popUlar depuratiVO
,

._. u_ _._. •.._._._ __ .. _ _ _ _ _, .. - __ .. __ _ �_ .. -

DATILOGRAFIA
(orrespondenda
Comercial

Confere
Diploma

. DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Etlciente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

o Mau E-tar do

A DIspepsia
Figau» - enerva, depaupero.

impede a Clslimilação do. alimento.;
faz emagrecer

A Prísão de, Ventreoatrop,hia o cerebra,
I memoria. enerva e

sua. vitima.

ÚlZ perder a

embruteee a.

As pilulas do Abbade Moss,
formuladas exclusivamente para

combater as molesties do figado,
estomago e mtestinos, fazem

desaparecer em pouco tempo. o

mau estar do f'igado , a dispepsia
e a pri-ão .

de ventre.

PlblJl.Jt\S DO ABBADE MOSS

SENHORES ESTRANGElRo.S
- A firma M. L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária}, acha

se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di

reitos perànte as leis do País.
PERMANENCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

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

MOTORISTA
-0-

- A Assistência e informações sôbre processos já encami-
nhados aos Mini.stérios e Repartições competentes no Rio de
Janeiro - São Paulo Pôrto Alegre - Florianópolis _

Curitiba.
-0-

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

assunto.

no

-0-
ESCRITóRIO - Praça 15 de Novembro, 23 - 1°

sala 4.

Enderêço telegráfico: INTER.
Caixa Postal, H}5 - Telefones:
- 1584.

andar

- 1409

Aliança, da Baía Capitalização S/A
PERDA DE TíTULO

Extraviou-se um título da ALIANÇA D� BAíA CAPITA

LIZAÇÃO SIA, do valôr de Cr$ 12.000,00, de nr. de ORDEM
92.474, nr. de SORTEIO 09079, emitido pela Agência Emisso
ra do RIO DE JANEIRO, em Outubro de 1942, pertencente ao
sr. Antônio Júlio da Silva, residente -nesta cidade, com os na

gamentos efetuados até Março de 1948, o qual declara nül�
e vai requerer a respectiva segunda via.

Itajaí, abril,de 1948.

Fabricante (I distribuidorea da. afamada. een- I
fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••u. um gl'an.

Id. aortim.n,to d. aasemiral.. I'l.oado••
'

bl'tn.
bone • barotoa. algodõ••• 'mor4na e aviamento.
pal'o alfaiat••• "que I'.oab. diratament- da.

ISnn, Ct>m"u·ol•• t«>. do lotador no ••ntldo d. Ih. Eaaerem 'lma

Flol"it)2'\ôoo!t4, - FILIAIS 4Iro Blumanau e Laje••
I

.............................................._ I�_DB..m. m. MmgWnmD"ME..Rm � l ..

feibll'iCQdI. 'A Caeo •A CAPITAL- gnomo o ot'iil'llQ&o doa
..-i ..h4 Q:nt•• d••t.tuoulIm lIua8 oemprot.. MATRIZ 'iro

•
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9 o prese do Rotary
fDi condp.corado

Um tufão sfibre Valinhos. município de Canoinhas 6raDd�s resti�idadet
Temos noticias de que, na noite de ante-ontem, pelas S horas, mais alhnentação. Entre os médicos que assistem aos feridos se encontr�li1 da Acao Católica

ou menos, caiu sôbre a localidade de Vallnhos, no municipio de Ca- os drs. Haroldo Ferreira, Clemente Procopiak, Reneau Cubas e Se�u,ll- c.cm nns beneficentes foram r;;;1-.

noinhas, um tufão, atingindo-a em cheio. Cêrca de cinquenta casas; do de Oliveira; e os farmacêuticos Alvaro Machado e Marques, do Jizados dois grandes festivais pela
inclusive Q acampamento de operários da Serraria Tomazi e a escola distrito de Felipe Schmidt, cuja população, está prestando socorros· AÇAO CATOLlCA, 5a e 6a feiras úl-
estadual, foram destruídas. �orreram IS pess?as, sendo 6 homens.vd ás numerosas famílias desabrigadas. limas no CINE TEATRO ROXY.
mulheres e S· menores. Acham-se em restado grave mais 20 das 70 Os espetáculos constaram de 3
pessoas que ficaram feridas e se acham recolhidas a várias casas O Govêrno do Estado já detrerminou as providências necessârias atos. O primeiro, um ato variado

, particulares, recebendo tratamento. ao imediato auxilio á Prefeitura de Canoinhas para assistência a
farto de momentos hilariantes, tra-

A Prefeitura, êst� prestando socorros, ás vitimas, com médicos e I população flagelada. ' zcndo a platéia em constantes garga_
--------,------------------------------::

----------........
-----

o .�--

lhadas. Houve muitas revelações de-

Gazela» História mal amadores, para nós, que se sairum

esplendidamente. O segundo ato.

t d dos festivais, aliás o mesmo progrn-.
Em virtude da saída do nosso pre- con a a ma para as duas noites - teve a,

zado confrade sr. Petrarcha Calla- O jornal porta-voz do udenismo apresentação do ótimo conjunto de
do desta Capital, no exercici� ain-

local saiu tàrdiámente em defesa JAIH e SEU REGIONAL, que desen
da da profissão em que tão brilhau-

ao Pref'ei [.0 João Colíu. volveu um programa de musicas D0-

temente se vinha impondo à estima I Mas, como .�empre, conlorna os pulares, tendo JATH cantado com .

.le seus colegas, teve êle também de I ratos, ou apenas pretende desmen- muita expressão e firmeza Hill sam

af'astar-se da função de Diretor-de- ti-los, mas não os enfrenta, para ba envolvendo da vasta fauna rnusi,

redação de nossa conceituada con- retu lá-los. Ficam de pé, assim, os cal. .nacional A seguir uma senhorita;

Chuvas t·orr·eo·cl·il·S em
freira "A Gazeta", onde há, muito

casos, que tnlUxemos ao conheci- cantou também ao microfone, outro

trabalhava. i mente público, e que, diz o "Diá- samba conhecido, com bastante gra

Para substitui-lo, foi convidado o
rio", são em númer-o de 7, enume- ça e vivacidade! Este ato teve com

Nova Trenlo ilustre professor e cintilante [or- rando-os da seguinte .forma: a) ZECA TAO, o seu grande animador,
. nalísta Lidio Mar!i.nho CaIlado, .

devassa nos arquivos da Pt-efe il.u- vestido de caipira e que decidida-

, cuja pena já prestou áquela noss.a ra ; h) negar uma certidão pedida mente foi a alma dos serões artisti-

Prel·UI·ZOS aDO rmes - As aouas dos rl·os�·prestigiOSa coufreíra os seus servi- l'.eglllarme_r'lte; c) il1S.1u'�ir-se contra coso Conhecíamos as vocações ..Illu-
u. ços, a lcgislução do cnsmo ; d) contra sicais de ZECA TAú, pois já o te-

t- b·1 d dOS IOl·ando os mora Folgámos em registrar esse f:1to
a educação física dos escolares; e) mos ouvido em conjuntos locais. Não,

OS ao su D o e � a ..

que tanto mais jubiloso nos é qusn- contr-a ii Campanhia Nacional ele sabíaruos que êle tivesse "veia" hu-

dore das ma· rgens
to os que trabalhamos no -o Es- Alfabetização; f) contra a defesa,moristica tão adiantada e fôsse,.co-S.· tado" guardamos de Lídio Martinho dos rebanhos leiteiros do municí- . mo é, uma figura segura em cena.

Callad_o gra,tas r.ecordações de quan- pio ,'.g.)
a inv.asão, por t.l"ab.alhado-1 Con�rolador de to,do esp.etác,ulo ZE-·NOVA. TRE-:\TO, 1'7 (O Estado) - As chuvas torrenciais que têm I d . ddo, nao há muito, ao nosso a, o, res ria yrefeltura "de JOID\'Ile, de CA TAÚ. demonstr ou seus pen. oresdesabado, nestes últimos di as. em Lodo êste município, está produzín.,

emprestava a esta folha o brilho de propriedades do ex.pref'cí to. cornicos no terceiro ato ou seJa· .

. tlo dnoalculáveis prejuizo-. IUl�criais. Os rios subiram a nível
seu talento. ])elenhamo-no,� em cada um dos UM CASAMENTO NA ROÇA. }<�.

acima de seis. metros do seu lei:l, normal. São já enormes os prejuízos .

casos, Os ,:iois ,primeiros menciona- quando entraram todos os perso�Ja-.
causados ii lavoura e as águas continuam subindo, desalojando os mo-

Trumao COn'·18 dos (a e ·b) só se dissociam para o gens em cêna, noivo e noiva, pa-
radores das margens, 'que procuram refúgio nas zonas mais elevadas. ··d d '·do·

.. II,.. .
efeito a que >o "Diário" VIsava, drinhos e .COllVI a os, ves...I s a

As estradas estão inundadas e ·0 trânsito interrompido. Washington,. 17 (VIa aérea) . --I matreiramente que era completar moda roceira dantanho, a platéia
Truman predisse, pela pnmelra, '

1'· ,- mergulhou numa onda de gargalha-
vez, em público, a sua reeleíção I} numero de. 7 para a�ue <1 espirr-

em novembro próximo, quando, re- tuosa analogia -que msmua entre o das que pareciam não terminar mais.

cebendo uma delegação dos Jovens número 7 e a associação de "menti- Houve dansas grotescas, houve de

Democratas da .�meri�a, lh�s
D ?isse ra", que lhe é emprestada pelo vul- safios, muito dialogo engraçado,

�.�a:ê�m���� aindaD����ntedl�;[ Pl.Ú� go. Para a nossa referênci�, pois, terminando o ato sob estrondosos

xímos quatro anos, es tará na Casa jun taremos, por serem conexos, os aplausos. Como se trata de fim be

Branca um Democrata. E vocês es- dois casos. Vejamo-los: neficente, para amparo das ativida-·
tão agora olhando para êle".

.

a e b) Não esLarão es.quecidos des das DAMAS DE CARIDADE e

os· leitores de que, efetivamente, outras organizações de ação altru··

censuramos o sr. Prefeito de Join- istica, todos os cora.ções bem for

vUe, por llaver recusado uma cer- mados e os catolicos em geral, de·.

tidão. Não importa a quem, desde vem prestigiar e auxiliar na medI

que se subentende que,' requeren- da do passiveI, o movimento huma

do-a, um vereador do P. S. D. ou nitário da AÇÃO CATOLICA, mor

um simples cidadão sem filiação mente na hora presente que o mun,

parLidá l'ia, o caso é que o reque- do atravessa com as amarguras Ó:l'

renLe não mereceu deferimento à vida dificil �, como si .não bastassl�

sua petição, "feita em têrmos re- issp, com a peçonha odient� e re-pe·

gulamentares". lanle da ideologia Vermelha,. a.

O despacho do sr. João Colin foi perturbar a vida dos povos, vindo

que 0.' requerente aguardasse a por certo até nós o halito pestihm
conclusão da Comissão que proce- to do monstro moscovita ...

dia ao levantamento econômico-fi- Prestigiando a Aç.�O CATOLlCA,.
nanceiro da Pl'efeituru. Ora, quem estamos concorrendo para aliviar

requereu a certidão o fêz com o as necessidades dos desamparados.
fim de opor defesa às acusações (la sorte, melhorando o estado so

que o Jornaleco do Prefeilo publi- cial de nossos conterraneos.

cava semanalmente, truncando ba-' A. S.

lancetes, aI t.erando rubricas, men- -.-.- _ - - "1 ':' -...,..............

Lindo em tom de qu�m tivera aces- Câmara joinvilense nutopzou o'

so (e efetivamente assim era) não Prefeito a nomear, à guisa· de �'Co
só na intimidade do sr. Colin, mas missão de .sindicância", paro .es-

também nos arquivos da Prefeitu- miuçar os atos do seu .antecessor�

ra. Achavamos, pois, estranho que, É, também, de certo· modo, uma.

requerendo alg·uém ao sr. Prefeito, devassa. Não foi a essa, porém, que
uma certidã.o oficial à cêrca de {!lOS referimos e sim à do jornale"·
coisas a que, truncadam.ente, vinha. co que trázia a público a documen

dando publicidade através dQS seus úação do al'ql1'Ívo municipal, sem

escrihas, não Ilhe tenha a dignida- que para' isso houves.se qualquer·
de de Prefeit(} inspirado a conces- autorização da Pref'eito, o qual, no

são da certidão pedida, que abso- caso, prescindiria das conelusões

Iutamente não dependia da conclu- da ",Comissão de sindicância" para
são do levantamento. do Ativo e concedê-lã. ".o' Diário" finge de...

Passivo da Municipalidade, por- sentendê-lo. -Contorna o f'ato. E

·que não. foi isso· que se lhe reque- desvia-se da verdade.

reu. É o que passaremos ainda a pro-

A devassa que ,acjlsamos, não var, na edição de amanhã, já· que'
partiu, aliás, da Comissão, que a isto. parece ir longe ..•

Amigos e admiradores do brioso

ofi.çial e benemérito esportista, ca

pitão-de-fragata Alvaro Pereira do
vão da Gama; .

Cabo, recentemente removido para
- em 1635, o .nosso preto-herói,· outras altas funções no Ministério

Henrique Dias, em um encontro no da Marinha, oferecer-lhe-ão, cxn

Arraial, derrotou um destacamento despedida, amanhã,· ás 19,30 horas,
de 120 holandeses; no Clube Doze de Agôsto um ja.nta�

- e 1038, os holandeses, sob o de homenagem. As listas de adesão,
comando do' Principe de Nassáu, as- até hoje, encontram-se nas reda
saltaram as trincheiras de Santo ç6es de "A Gazeta", deste jornal c

Antônio, na Bahia. O Mestre de no Clube Doze de Agôsto. Na lisla
Campo Luiz Barbalho saiu do re- de nosso confreira "A Gazeta". que
duto que -ocupava e atacou os !10· 'teve a feliz iniciativa, destacam-se
landeses pela retaguarda, ·espaihal:- as adesões de S. Exa. o sr.· Gover
do confusão entre as tropas i�1·· nador do Estado e de largo numero
migas, que fugiram, deixando em de altas autoridades e amigos do
campo muitos mortos e feridos; distinto homenageado.
- em 17?3; no Ri? de .Janeirc, I Em a nossa registramos mais w�

nasceu Marl�no Jose PereI�a da seguilltes: Dr .. Tolentino de Carva- "onferêuc.·as doFonseca, maIS tarde Marques de Ilho, prefeito municipal deputado V
Maricá, moralista, formàdo em fi- Ilmar Corrêa, sr. Sidey 'Nocetti, sr. pc.. liberto Fuggorlosofia e matematica, Ministro e Se- Solon Vieira vereador José do Va- n. 1:1,

.

11

d C Ih' d E tde' Teve luoO"ar sexta-feira úlf.ima,na or, onse eIra e s a o, _aVil- le Pereira, sr. Gustavo Neves, sr.
numa das salas da Academia deleiro da Grã-Cruz da Orde� do Pedro Paulo Machado, sr. José Daux, Comércio de Santa Catarina a pa-Cruzeiro e da de Cristo. Faleceu no dr. Rubens de Arruda Ramos, José le�tra inaugural, de uma série que

Rio em 16 de Setembro de 1848; Elias. I ali fará o conferencista e int'�lolC-
- em 1825, Lord Cockrare seguiu tuaI Prof. Pe. lberto Fugger, 3J.

para a Inglaterra, deixando ri servi· ."rá a JUI·Z de .0,"óra
A esta compareceram, além dos

.

. ! alunos, os professores do Estabel P-
ço do BrasIl� cimento, Foi o orador apresentado
� em 188:>, em Mato Grosso, nas- O 'Pr�HI·deDte pelo Diretor da Casa, Prof. Flávio

ceu Eurico Gaspar· Dutra, hoje Ge· I J Ferrari. A palestra, deixou em to.
neral do Exército e Presidente da Rio, 17 (A. N.) - DespaCha pr0- d?s os presentes,. proiynda impres-
Republica' cedente de Juiz de Fóra, informa sao. A esta segu.ll'-se-�o outr:_as, to-'. estar sendo esperado ali, a 31 do das as sexta-s-felras as 18;10, ver.

- em 1942, fOI torpedeado p'Jr mês corrente, o Presidente da Re- sando sobre ülmas que bem de per
submarino do eixo, o navio merc-an- pública, que vai assistir aos reste- to interessam aos nossos dias.' Fe
te "Comi Lira" de 7.250' toneladas jos do 90° aniversário daquele mu-· tiz, sem dúvida, iniciativa, da qual
e 51 ho�ens de "f.ripulação. nicípio, inaugurando várias casas ótiI;nos frutos colherão os alunos,

. . popula'l'es, a exposição ag,ro-pecuá- maIS elevando o nome de nossaAndre NIlo Tadasco j l'ia e diversos grupos escolares. Aeademia de Comércio.

I Concurso Rainha da Cidade

Rio, 17 (A. N.) - O P'residpnte
ela República assinou um decu'to,
na pasta das Relações Exterir,l"é's,
conferindo as insignias da ordr:l[{}
m,cional do Cruzeiro do Sul, no

grau r1� comendador, ao presidr\11-
te do Rotary Clube �nternacional.

Molbe'res na Guarda
de Transito

São Paulo, 17 (Via aérea)
Informa-se que o coronel Nelson
de Aquino, secretario de Segutan
ça Pública, aprovou a sugestão do
sr. Tavares do Carmo, diretor' do
Sel'viço de Trânsito, para a erin
ção de uma guarda de trftn.�ilo
composta de ·elementos femininos.
Essa sugestão sllsciLou entre os

m o t 01' i s tas da cidade opiniões
contraditarias· A nova guarda de
trànsito dentro de alguns dias de
VETá ser organizada e iniciaj' as

suas a Lividacles.
'

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INfLAMAÇÕES,
<COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

FRECHANDO •••

Sob o patrocínio do CREDITO MUTUO PREDIAL,
CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

.;

BERIBA
·CordialÍs saudações.
Parabens. Você venoeu. E -o outro perdeu ,até ·p·ara o lei'-··

teir.o. Não se defendeu. Disse desaforos. O vendeiro da esqui..;·
na também OIS diz, em superior estilo!

Não v-oIte: 10 - porque todos ]'he dão razão; 2° - por-·

que não alimentarei, essa .por'Íia incógnüa e que, de um lado,
descamba ...

INão sei 'quem voeê seja e nã·o quero respo-nsabilKlades•.
Quando conheço -os p,arceiros, ·posso medir as atitudes.

,No caso estou como que vendido, no escuro!
.

Se você, para

mim., Com o seu pseudonimo, não é ninguém, o outro, sem!

pseudonimo, com pseudonimo ou até com o nome· inteiro, é

menos ainda.
GUILHERME TAL�

•

Voto para Snrta.
• _

HOje, no: passado Homenagem ,ilO)
cmte .. CaboA data de hoje recorda-nos que':

- em 1502, a Ilha da Trindade foi
descoberta pela esquadra de Este'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


