
Aind. IS enchentes.-A bat.:
visão judiciárid e territorial do Esta

-1-(011. .gues Cabral - U. D. li. Aos 31 'dias do mês de dezembro

_ Usando da palvra, o deputado do ano em curso, extinguir-se-á o

udenista levou ao conhecimento dr, Qrazo que estabeleceu a divisão [u
Casa que as ultimas cheias, qu(: .liciária ; e, esta deverá ser estabe

tantos prejuizos nos deram, não I!° '.I lccida para novo período, atendeu
param o municipio de Laguna, .:. do-se o disposto no parágrafo um

qual com o seu colega Calil 8t1- co, do artigo 64, da Constituição do,

I I
los, tem a honra de representar na E�tado, que reza: "serão inaltera-

Florianópolis Ter{a·feira, 25 de Maio de 1948 N. 10.258 nossa Assembléia. veis a divisão e organização i'lCil-

�---------------------------- 2 �
D�s�icílar u M�U�U I)r� cíári� dentro de cinro an� (Ia

R' d O t
·

S P' I
vidências do Plenário no sc-iudo data da lei que as estabelecer, salvo-

e c u o e 5 p -e r a o rlgo em . ao o de' que também Laguna fosse iü- proposta motivada pelo Tribunul de

� Iliu, ;y, (A. N.) _ Nol.Iéius pro- cluida no rol fim municrpiov a Justiça".

O Prefeito .João Colin, que í'incára pé no caso do banheir-o carra-
cedenl es de :-)üo Paulo, dizérn na- serem contemplados com o auxiho l. O Decreto-lei n. 941, de 31-12·!)43.

paticida de Pirabeiraba, resolveu finalmente ceder à evidência da ra-
ver limá ceda contradição nas no- federal constante do projeto de au- que fixou a divisão territorial do

zão, 'que não estava de seu lado, nem do lado dos que, como os do ttcins-' divulgudas sôore plantação toria do senador catarinense IVI) Estado, esgota o seu prazo de vi

"Diário da Tarde" o apoiavam, sem dúvida por natural afinidade do trigo naquele Estado, Elernen- d'Aquino, ora em curso no Senado gência, outrossim. com término d(�
partidária. Nem seria de esperar que permanecesse irredutível o Pre> Los do Departamento da Produção Nacional. presente ano. A Lei Orgânica dos,

feito joinvilcnse num ponto-de-vista erradtssirno, não só contra o in- da Secreta-ria da Agricultura, ou- - Calil Bulos - P. S. D. - Cc,- Municipios (Lei n. 22, de 14-11-1H7"p

terêsse dos seus munícipes, mas ainda contra os ínterésses da eco-
vidas a respeito pela reportagem munica à Casa que recebeu Idcnli- no seu artigo 2° estabeleceu o prtn

nornía e do patrimônio .do município. de conhecido órgüo da imprensa ca comunicação à recebida e-elo cipío de que' a Assembléia Legisla-

-Sabíamos que o episódio não teria- ou tro desf'êcho sinão o de um
desta capital, nüo escondem a sua seu nobre colega Rodrigues Cahra I. tiva, poderá criar, sub-dividir, anq

recúo do s::. Co!in da atitude impulsivamente, adotada, mesmo p01'-
confusão diante do assunto. En- Por isso em seu e no nome da h.ln .. xar, ou desmembrar mumcipios;

que S, s. nao pode permanecer sobranceiro às obrigações que a. lei e
quanto uns acreditam em sabota- cada rio Partido Social Democ: áti- mediante leis quinquenais votadas

os compromissos da Prefeitura lhe impõem. Que lhe dóa, em muitos gem, pois as sementes não tinham co apoia as palavras do deputado nos anos terminados em 3 e 8. I',sh

eas?s, submeter-se a tais imperativos, admite-se; mas nada lhe adían, poder germinante, outros insistem udenista. mesma lei, no entanto, determinotr

tara rebelar-se contra êles. que foi devido à falta de chuvas. - Braz Alves - .P. T. B. -- n no seu artigo 20, Título XII, das

No caso do banheiro carrapaticida o "Diár:io" anunciára que o
Diz-se, ainda, que não foi r-espe i- deputado petebista usando da p-ila- Disposições Transitórias que,

.,A

sr, João Colin conhecia os processos modernos de combate ao carra-
tada a época da distribuição das vra, e o fazendo em o nome da sua PARTE FINAL DO ARTIGO 2° DES

pato e, por-isso, mandara às urtigas o sistema de "mergulho".
sementes, havendo o Departamen- agremiação politico-partidária, rc- TA LEI QUE DIZ: "MEDIA�TE

lo da Produção Vegetal nomeado, feriu-se eloquentemente a' batalha LEIS QUINQUENAIS BAIX �I)A'..!.
O fato auspicioso é, porém, que o Prefeito joinvllense acabade'

�,,-, - "
U'

I)ar!- esclarecer a..questão, uma co- d T' ti 'd t d c NOS ANOS TERMINADOS E'" 3 E
r-eceber os encargos do banheiro carrapaticida de Pirabeiraba, cons-

i� . e um 1, a maior e o as .Ul.' lU •

truido a, expensas do Ministério da Ag-ricultura, sob acordo com o
missão de engenheiros agrônomos, têm havido em todas as Amérícas, 8" Só ENTRAR.�O EM VIGOn A

Govêrno do Estado, por intermédio da Secretaria da Agricultura. afi� de conhecer os verdadeiros terminando por tecer merecido hino PARTIR DE 1951".

EsLavamos 'na 'obr-igação moral de fazer êsse registo, Fôramos os
motivos do malogro da culLlll',a do de houver ao Exército Brasilei. o. Em face, todavia, da intima Ii-

.,rimeiros a divulgar o gesto de reação do Prefeito Colin; insistira-I írigo no grande Estado handeíran- - João José - Com a palavra, u gação existente entre a divisão,

mos em censurar-lhe a atitude, que, aliás, não se refleLia apenas na
te. "Ieader" da U. D. N. também Se re- tanto administrativa, quanto [udí-

recusa de receber. as instalações de Pirahciraha, sinão ainda noutros
feriu <.10 que foi de dicisivo pava a cíária, torna-se evidente a couve-

casos já conhecidos do público, 'I'iveramos contra nós, em dias se- Coml'c.·o de unidade e segurança do então Irn- niência de se providenciar, que a11l0

gnidos, a. respeito do assunto, as iras da imprensa do udenísmo local. pério Brasileiro a sua. vitória .(,3 bas ocorram na mesma época.

Tôdas essas circunstâncias nos acentuam, agora, o dever de divulgar ecedêrsteos batalha de Tuiuti, onde Osório, hru- Assim; "uma lei que, em obser-

a boa .nova de CJue os nobres munícipes joinvHcnses e, especialmen- I
\'0 entre os mais bravos, obro'] inJ- vância ao parágrafo único do arti�,>

le, os cl'iadores e proprietários de gado leiteiro d(') interior daquele Pelotas, 210 (A. N.) - Pai gl'an- gual�veis prodigios de corHg�m 64 (Constituição do Estado), <1e.<c1·-

Jl111.11i;íPiO, aba.stecedor�s da população Ci�a,Jina, esLão de pal'abens. II den:�nte concorri.d� o ",comício ?r�- cívica e capacidade militar. mine a divisão judiciária e sujeita a

Cumpre-nos, todaVIa, no mesmo en�êJo em que assim nos con-
mOvIdo pela Federaçao AeadBml- - Lopes Vieira - P. S. D. divisão administrativa ao dispOStO

gl'aLllJamos com o populaçãÇl de Joinvile, OlJOl' .a, certa versão do caso,
ca de Pelotas� a-fim de esLabelecer Mais uma vez, na nossa Assembl ..;i? no artigo 20, das Disposiç'õés Tran..

difundida pelo :'Diário, d� Tarde "', u� r'eparo esclarecedor. O sr. João I a, ll1Co:P?�'a�,_�o, da Facl�lda�� 10- Legislativa, fez-se ouvir a voz a�lt(J- iiitórias (Lei Orgânica dos Munid

Col�n, ao ql1e dIsse, ha dIaS, o relendo vespertlllO local, teria pago a : cal á T)JU\el�ldade dn lho Glande Tizada e experiente do velhq so'!da- pios), atenderá a exigência que ,e,

pl'esiaç50 do hanheiro e nada l1l�;-' l.ia'\ia, a l'a.zHl'. PI'eei.,o l': qlle se I do, �l1J, oh:,.eI'Y:1l1do. ·',.liás, o PI'f'_ do. Suas paJ,3yraS re,�pejlo il àah, (1(' faz slntir do estabeLecimentb'do ü.J�

diga, fm Ll'eLllll h), que () PyefeHú ;Co1in não pagou coisa algu'ma, p5r- c ..�Lu .'onstll.�11:l�nai ,j) jt1>ÚIc[lJ WI,,· ontem, data esta talvez só "�esteja- \'0 quadro territorial, ao !rJ('Sm-o

que 'quer"! pagou foi o :\1inisLério da Agricliltura, .que deposilára. na
a esle l'PspClfo c claro da na intin1irlade dos nossos q1.lar- tempo que permitirá, aos legisladl)'"

Prefeitura, previamente a importância necessál'Ía ao custeio
.

das teis e navios" foram de dest-l4:'lP res posteriores a 1951, elaborar a�

obras. Deve-se, pois, declarar que, a ex'emplo do qcce se tem feito já Zeca Neto falece0 hcnroso ao nosso grande e devr..t:J- leis referentes *s divisões judiciú-
em dez municípios, os banheiros -carrapaticidas (dois dêles já insta- do Exército, cujos feitos são dr das e administrativas na me:.;ma

lados em Blumenau) são construielos em terreno doado pelas pl'efC'i- Pôrto Alegl'e, 24 (A, N.) - Pa- honrar' a ,sua devoção pela gnu,u" época.

turas, q ue fiscalizam os trabalhos e assumem o compromisso de con-
leeeu na sua fazenda do município Pátria da qual é natural sentii16Ll O artigo 21, inciso XlI, letra b,

servar as instalações e '�uprí-Ias da carga para funcionamenLo, de Camaquan, o conhecido chefe cuidadosa e indormida. Refer;nclo' confere à Assembléia Legislativa
No caso de Joinvile, tais compromissos existem ig'ualmenle e o

revoruCionário gaucho José A:ntô- se à Osório - o nosso general que competência para legislar, comi li

u, Prefeito não lhes poderia volLal' as costas sem graves responsabi-
I nio Neto, mai$ conhecido pela al- primeiro pisou firme e vitoriom IJ sanção do Gov�rnador, sôbrc :1 0:-'

lidades para cam os seus munícipes. cunha àe "Zéca �eto". Foi na vida território inimigo as suas pala\Ta�. ganização admi'nistrjltiva e judiciu.
Enfim, passou a "erise". Pil'abeiraba tem o seu banheiro carra- o famoso eaudilho trma das figu- disse-o o deus dá Coragem e oa ria.

p,a�icida, incluindo-se o muniCípio de Joinvile enlre os onze já bene- ras mais movimentadas no, cenário Glória, exel1).pl6 vivo de lumino;;:' Para que, no entanto, os nGbrc:>
flclados com o acôrdo existente entre o Govêrno do Estad'o e o Minis- político do EsLado, tendo-se tor- carater cívico a todos contagi:wd:) representantes· do povo, pos&am
féria da Agricultura.

•

nado famoso na Revoluçã.o de 23, com a sua coragem e bravura �té desempenhar-se à contento e plena-
Ainda bem. quanrJo sua,; Ordens' do Dia fica- 111e' 'lUO os tl'llI'OS se tI'bI'OS tI' \,0,:',0", d f

/
�

L_�� mente esta unção, haveria evitien-
ram conhecidas de todos pela n�a- havido entre a sua ge,nte. te conveniência, que junto a' comis-
neira com que eram redigidas e Termina sua brilhante aloc[iç�0 são encarregada da elaboração ú(}
pelos coneei Los que encerravam.

dando vivas ao Brásil, no que foi projeto de lei sobre a divisão teT'_
O vencI'anelo chel'e pólítico, ulti-

�egllido por toda a,Assembléia e as· ritorial, funcionasse uma sub-comi'l-
mamente, militava nas fileiras da
UDN á

"sistentes. são, eomposta de técnicos especia-
, l, s quaIS se lDcorp'orou ao.

sr. Getúlio Vargas deixar o go-
!izados, p'ara prestar as informaçóes

- Calil Bulos - P. S, D, - L(.- que se fizerem necessárias, l'elati-

� IUJ.B ANTIGO pURIO DlI IUNI'.I. C.ATAIUNA

.o. 9.ft••• SUlNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
Diretor de Redação ,GUSTAVO N E:VES

ARRUDA .RAIOS

I

ui&Jtí.-A di
.-Outras notls

Ano XXIV

vêrno.

JOVEM -CITARINENSE 'QUE TRIUNFA
o violinista e co�positor Edino K,ieger, que obte
ve do govêrno N ere.u Ramos uma bolsa de estudos

.

Está em nosso, Estado, o v!oii- teórica da música, o jovem arti.sta

r:�sta e compo�itor,b.rasileiro d� patricio escreveu numerosas pe:;ilS
'\lllte anos, Edlno Kneger, natural para orquestra, quartetos trios e

de Brllsque, que veio a nossa t,'r- musica de camera em gerdl, i-'�ndo
ra natal antes de viajar, em dias' corrquistado o primeiro lU"'ar n'}

próximos, para os Estados UnidoS, concurso do Berkshire Mu�ic Cen
a fim ele completar as seis sel11ana� ter para Compositores com as obras
do �urso de verão, no Berk�hire "Peça Lenta", para flauta, violiIw,
MUSIC Center, o qual frequentar:i viola e violoncelo, e "Movimento
por ter sido escolhido como -r<!prl�-- Misto", para pequena orque1>tra.
sentante do ,Brasil, ao lado de ',)U-I Edino Krieger é um dos va]",es
tros da Argentina e Uruguai. Edino artísticos, que devem ao sr. dr. Nc
Krieger foi eleito num concurso I rêu Ramos, quando govêrno do E,;-'

promovido pela famosa institlliçf:o
I tado,

o aperfeiçoamento de sua vo·

musical, após a visita ao BrasU e cação.
aos paises do Prata, realizada pplo '=--�-�----------

compositor norte-americano Aaron Voof-erências dum
Copland, no ano passado, e habili-

d.tau-se ao prêmio pelo invulgar esta 18ta beloa
av.anço na ar�e dos SOHS. Tenda cú- >Rio, ,24 (A. N.) - Está sendo
meçado a estudar musica com �:ell esperado hOje, nesta capital, o sr,

pai, aos sete anos, deu seu prin:eiro Wanzerlaad, estadista belga, e

recítal aos 14, em Santa Catarina, uma das figuras mais proeminen
o que lhe valeu uma bolsa de estu- Les da at\lalidade européia. O co

dos para á Escola Nacional de Mú- nhecido nomem público belga pro
sica, onde se aperfeiçoou em Har- nunciará nesta capital três con

lTIôma, Contraponto, Fuga e Com· ferencias, sendo a primeira, ama

posição, com H. J. Koellreuter. Dt:- nhã na Academia Brasileira de
dicando-5e quase apena.s à pJrlr Letras.

vas ao assunto e, ao mesmo templ� •

fornecer os elementos cartográ�i;:'i)s'
indispensáveis a êsse estudo.

Isto posto, sr. Presidente, requl�·

remos:

1°) - que se' nomeie uma comis

sã-o, composta de sete senhores

deputados, para integrar a comi.s�6')

especial encarregada de elaborar ()

projeto de lei sôbre a divisão terri

torial do Estado;
2°) - que se solicite ao Exmo.

Sr. Governador do Estado a nomea·

Pecador8S impe
nitentes•••

vou ao conhecimento da Casa () LI·

!ecimento do ilustre catarinensü Sr.

Guimarães Cabral' pedindo, Ull,<i

vez ouvida a Casa, fosse inserido n �

ata dos serviços de ontem um veto

Schilley, (Massachusetts), 24 de profundo pesar pelo fúnebre

(li. P,) - Na semana passada o re- acotecimento dando-se dele conht.·

verendo llay J\1escrve pediu às cimento à Exma. Familia do exli:itn,

pessoa� pias e religiosas que fi- A Casa apoiou o pedido do Sr. Ca1i.l
cassem em casa, enquant.o os pe- Bulos.
cadores impenitentes é ,que deviam

compal'ecer ao culto religioso dé
_ Raul Schaefer - Vice "lea<lf'f"

ontem. E ontem, depois de termi-' do P. S. D.
nar a cerimônia da igreja, o reve

rendo anunciou que a assistência
fôra "maior que a do costume".

Com a palavra disse o ilustre par- ção dos seguinte.s técnicos:

lamentar pessedista: Dr. Haroldo Pederneiras, Direior'

EXMO. SR. PRESIDENTE DA AS- do Departamento de Estradas dl'"

Palal.ra da laa-o..
.

SEMBLEIA LEGISLATIVA nD ·Il:lodagem.
ti ti ESTADO Vitor A. Peluso Júnior, Direíol:"'

d
. Observando-se a organizaçãu ,Hl' do Departamento Estadual de GeQ-

po eiS, entrar... ministrativ;l, e a organização judi- grafia e Cartog afia.

Managua, 2/1 (D. P.) _ O Go- ciária do nosso Estado, verific'll1J':;'s Dr. Carlos Gomes de Oliveira, di-

vemo de Nicaragua 'publicou uma á intima ligação existente entre :mi, retor o Departamento das Mllnici

declaração convidando em "nome de bas. Isto porque, as Comarcas .são palidades.
paz e futuro dos nossos filhos" os ,constituidas de um ou mais [1111111- Aroldo Caldeira, Inspetor Regio- ,,/

cidadãos exilados que regressem à cipios, cujos limites são os mesl'W\

pátria e. trabalhem pelo seu pro- que das unidades judiciárias. As

gresso. Assegura que "não haverá sim, também, os juizes de paz, qu�

recriminações" e que seus direitos exercem suas funções nos distritos,
ele cidadãos ser,ão plenamente res- têm, nas divisas, destes; os limi.tcs

peitados. de suas atribuições.

nal de - Estatistica. ../�
Roberto Lacerda, diretor do 1)r ...

partamento Estadual de Estatistica�

para int�gllar a i;ub-co{nissã'o q�o

Condue na 3a pig.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Farmacias de plantão
MES DE M-(\IO

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

Rua Trajano;
23 Domingo - Farmácia RauB

veira - Rua Trajano;
29 Sábado Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra;
30 Domingo Farmácia Santo Agos

tinho - Rua Conselheiro Mafra.

O serviço noturno será feito pela
Farmácia Santo Antônio sita á Rua

Jeão Pinto.
A presente tabela não poderá ser

alterada sem prévia autorização
deste Departamento.

.................... � ......

Viacão Aérea
.,

·Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - te,40 - Norte
PANAIR - �,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL ;- 13,55

Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - 12,30 - Sul

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

Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira,
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL � 15,30

Sul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11}40 - Norte
PANAIR - 12,47 -L Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
eRUZEIRO DO SUL - 13';55

Norte

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

Sul

,
PANAIR - 12,47 - Sul.

:,sF.GUNDA-FEIRA
Expresso São CistóvAo - Le.guna

7 horas,
16 horas,

IAuto-Viaçao Itajat - rtaja, - 13 00-
Expresso Brusquense - Br_usque -

raso
.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação C&tarlnense - JofnvUe

- 6 horas.

Auto.Viaçlio oatartnenee - Curitiba
-- 5 horas.
Rodoviária Sul·Brllllil - POI"to"Alegre

- 3 horas,
Rapido Sul-Brasttetro - Jttinvlle -

ás 5 e 14 horas. I Represeutante em Santa Catarina:
TIDRCA-FEIRA '

Á'lto-Viaçlio Catarlnense - POrto .Ale. H. SCHNORR, Rua Felipe Schmidt, 112 sob!'. Caixa postal, i44 -

10.000,00 em prêmios aos COnCllI'�
gre - 6 horas. FI

.

Ó I'
. Auto-Viação catarmense - CurItiba i

onal] pl!llS rentes dos concursos: "A Mais Bela
- 5 horas I' VOZ Colegial" e da "Rainha da Ci-

-::���f=::: �:::::::: =-::::!Auxílio aos municípios da�:;;as "MATINADAS", serão dis-
- 6 horas. I

T b U-Expresso São Crlst6vlio - Laguna - id .

-
.

tribuidos brindes e prêmios ao dis--
7 �:;;-êsa Glória _ Leguna - 7'A11, . e- u ara0 e russanga tinto auditório.
e 6% horas. n I I ct para os cole-·
Expresso Brusquense _ Brusque_'.. '.

.Alas 10ras a e",res,

:::���:�Iaçaó Itaja! - Itaja' - 15 �o.:PrOjeto de lei de abertura d� crédItos gi;;o:rea;��!{�é�aÓ:�����.
5 �ái�d�!�s.BraslleIrO

- JotnvUe - às! extraordinários .Na Téla: Jornal Nacional, CO.lné--

QUARTA·FERA I ' dia dos Tres Patetas, Desenho �olo-
Auto·Vlaçao

,

Catarinense - CUritiba
I . �<\co�panhadl) de respectiva JUS-I C�UTegar o ,carv�o ,até H lin!HI da I

rido Shorts etc...
'

- A5 th�as'ã catartnense Jolnv!le Iif'icação, damos a seguir o leor de Estrada de FeiTO I'eieza Cnslma, I"
-

_ 6u��r���0._ i projeto de lei aj)resel�ladõ pelos para S01' exportado pelos portos de No �alco: Apresentação de

Auto,Viação. catarlnense. _ Laguna. senadores Ivo d Aquino e Lúcio Laguna e Imhituha. ,JAIR E SEU REGIONAL.
- 6,30. horas. I Corr-êa, com ·a assinatura de ou- A última enchente do rio Tuba- ZlNINHO (O Jorge, Veiga cata-
Ráplo{) Sul Brasileiro - Joinvlle - às, tros parlamentares, abrindo cré- 1'50, ocorrida em abril próxirnn '

5 e 14 horas. .

dit t I"
-

'I' d
.

.

- rinense).
Expresso Sâo Crlstovao - Laguna - I o ex raorr mano para auxi 10 passa o, assumi U as propcrçocs I JAIR'O SIL\TA' (O t

•

7 horas. aos mUTIlClplOS de Tubarão e de calamidade pública, por haver I can or roman-

Expresso Brusqu"nse - Brusque -

Urussanga, por motivo de calamí- inul.ilizudo

para.
o tráf.ego quasi ,ueo).16A����iação !tajat _ Itaja! _ 15 ne- dade publica:

, .

toda a rede de estradas de r?cln:- OSMARINA MANGUILHOTE (A_
ras. O Congresso Nacional decreta: genr-do sul cal.armense, prlllCl-, caçula do samba)
Expresso Brusquense - Nova Trento ArL. 10 A união auxiliará os palmente pela destr-uição comple- . _

.

� .

- 16,30. h?ras, _ municípios de Tubarão e Urussan- la de várias ponte' sem as quais Animação de: ZECATAU.
RodOVIárIa Sul Brasll - POrto Alegre . . �. . c,�,'. T 'n

_ 3 horas. ga, do Estado de �ant.a Catarina, I se torna impossível qualquer trá- Locutor: DAI-..IR N. POLIDOnO_

QUINTA·FEIRA
POrto

com RS qu�.ias, res-pectivamen-j l'ego l'eg'ular. E ainda apresentação no palco de
Auto--Vlação Catar�nense t d' -II

-

d
.

.\1' d' I d I
Alegre _ 6 horas. e, e", ClDCO mI 10es e cru�el�os

,

..�_em ISSO, a ay?w'a a;Iue, a 12 candidatos, em busca do titulo,
Auto-Viação Catarlnense CUritiba (Cr$.D.OOO.OOO,o.o) e cJ.?IS IIlllhoes leglU� sofreu em algumas zonas

JlA MAIS BELA VOZ COLEGIAL"
- 5 horá's, e qUll1henLos mIl CI'UZeIrOs (Cr$.. preJUlzos totals e, em outras. de
Auto-Viação Catarinense Jolnvlle 2.500.000,00) 'para a r.e;pal"ação chficíl reparação, sem -conlar os •••••••••••••••••.... ,

-

:ut����:�IiO Catarinense TubarAo dos prejuizos em estradas e pon- danos em propriedades particula-
--'" 6 horas, tes devido á enchent.e do -rio Tu- res, na maioria pertencenLes a

Auto-Viação Catarlnense - Laguna barão, ocorrida ll'l0 mês de abril' lavradores.
-

- 6,30 horas. proximo passado, _ ,

Expresso São Cristovllo - Laguna - , DaLa de quarenta anos a g-rande
7 t'1oras. ArL. 2P Para_ 9tcnder á despesa enül1ente anterior a esta, no rio
Em'Prêsa Glórl� �'Laguna - 6 1/2 criada PI01' esta

.

lei. s�rá abel·tOj .

1 2 I•
Tubarão. Foi, 1)018, SUl'preza para

e '7 I horas_ por intfjl'médio do Ministério da
Expresso BruSCIuenfi\E! Brusque -

Viação l) Obras Jvll'blicas, o crédi-
as 1l01lulaçõe8 que lhe são ribei-

16 hora·s. rinbas a calamidade que as aLin-
Auto,Viaçllo !taJa! - Itaja! - 15 ho- lo extraordiná:l'io correspondente. giu e lhes feriu a economia.

ras_ .Arl. 3° O Ministério da Vi.ação
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - às

e Obras ,Publicas, 1)01' l)l'eposLo seu,
Dos municípios que s!;'Dijram os

5 e 14 horas. efeilos elas enchentes sofreram vl1l-
Empresa Sul Oeste J ,tda - Xapec6 - és fiscalizará e Lomará as contas da

_ 6 horas, aplicação das quantias destinadas
10sos prejuizos os de Tubarão e

SEXTA·FEIRA aos municipios beneficiários. Urussang-a. Daí o projeto que tem

RodoviárIa Sul Brasil _ POrto Alegre A' /;0 R d" por fim auxiliar Ulquelas ml1nici-
""r", 1 .evogam-s·e as lSpOSI- palidades, cujo erário não está

.;_A3 th�as'ii Cata.rlnense Curitiba ções em -conÜ·ário. d'
-

d du o- >aç o
Justificação: A bacia do Rio

em. con lçoes e reparar os anos
- 5 horas, sofridos em seus territórios, e
Auto-Viaçao catarlnense JolnvU€ Tubarã.o banha todos os municipi- qqe se refletem na industria de

-

:ut����:�ãO Ca.tl'rlnense _ LaJrWla
os do Sul do Estado de Santa Ga- transporte de todo o sul caLari-

_ 6,30 horas: tarina, em alg'uDs dos qyais está
nense.

Expresso São Crlstovllo - Laguna - localIzada a zona carbonI·fera. S d" .

I
.

d
. -

7 horas. São sete munic'p" q e I'
en o. ImpOSSl\:e. a 111 enlzaçao

Auto-Viação Haja! - Itaja1 - 15 ho· da llr��ução .de 1C���ão, uc_bns�i�� 'dios lP;'eJUlzos ��Vld?S pelos ])<11:=
raso

Brusque em reg'lUo de mlesa produçao agI'l-
t e\l �les o au_ I 10 aque}es mUlll

16E��;:;,so Brusquense
cola, servida por uma rede de es- C!Pl�� _len� c�rater t�mbem de �s-

Rápida Sul Bra,slleiro - Jolnvlle - Lradas de rodag'em indispensável sl�Le�CJ"a llld:re�� as populaçoes
às 5 e 14 horas. ao escoamento de produtos, que,

atll1glclús, P�I nlltmdo pelo men,os,
Auto.Viação 3c�!��nse _ CuritIba exportados pelo porto de Laguna, I o, r0,stabe�eclmen�0 do tr_áfego 1l1-

_ 5 horas. abastecem os me.rcados do Rio de Iletel
rompIdo, pm,� a e"coamento

Rápido Sul Braslle!Jro - JoinvUe -

Janeiro, ,São Paulo �e o norte do
dos produLos agllcolas.

às 5 e 19 horas.
_ 6 horas. Brasil. Sala das Sessões, em 17 de maio

Auto-Viação Catarinense Joinvlle. Entre esses produtos se distin- I de '194.8. - Ivo d'Alquino. - Lucio
- 6 horas. guem a farinha de mandioca, o. Corrêa. - Ernesto Dornelles.

_ A�t�:r��!lO Catarinense Tubarã,o milho, o feijão, féculas e banha. Camilo Mercio. - Maynard Go-

EXDrlOSSO Silo Crlstovlio - Laguna Servem ainda essas estradas pára Ines, - Flavio· Guimarãe�".
7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas,
Auto·Viação Itaja! - ItajaJ - 13 ho

ras.

Expresso BI'USQuen.se - Nova Tl"ento
- 9,30 horas,
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

1'.
CI....
JI_
••••
'.1.

da afamada PORCELANA rabrícada pela PAHCELANA MAUA ::J. A.

Estabelecida desde 1937 em MAUA, no Estado de São Paulo. N5.o

Item filiais

CUIDADO COM AS TMI'fAÇõES

() VALE DO ITAJ.U
Procurem na Agênda

Progres8o,
LIVRARIA 43, LIV'fU.RIA.

ROSA
SÊOE SOCIAL�

POR.l0 ALEGRE
------

COMERCIAN'f.E: n. iuD u-
'f1'O II Biblioteca do Centro :&ca
«émico XI dle Fevereiro. Co.
trtbuir", umo. pera a forma
cio eultural da.

'

eatarine...
. tle amanhi I

(·�anh. pró-HTl'O'" ..
�. 4,: XI d. 'F"'''.NU!))

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRfA N.· 68 - I,· ANDA�

<:AfXA POSTAL. 583 - TELEFONE EM\) - tELEGRAMAS; .PROTECTORA-

Agencia Ueral, para Sta, Catarina
Hua Felipe Schmidt. 22 Sob. -

'

ICaixa Postal, 69 Tel. "Protectora'· FLORIANOPOLIS

A!!�d�n!��}!!i!d!�!�! Empresa Sul Oeste Liml·tadaIr,m vlaJar conhecendo todo o ES- .

I
tado I?oderão obter 09, f�ndos ne- Linha de tránsporte coletivo entre
o6ssárlOS executando taml tarefa FLORIANóPOLIS - Xajpecó - Joacaba - Lajes e Bom Retiro f'
il1l� bem Ilxecutada lhes proporei 0- Vice-Versa.

-

�

nará ainda algum saldo em di- SAlDAS' DE FLORIANóPOLIS: Todas às 58. feiras às 6 horas da
o..helco,

.

manhã.
Informações à rua Visconde de SAlDAS DEl XAPECó: Todas às 2&. feiras às 6 horas da manhã,

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e da.s INFORMAÇõES NA: AGltNCIA GLORIA.
16 ás 17. Praca 15 de novembr-o. 24 - Florianópolis - Fone 1.431.

••••••••••••• " .... • •••• 00 ••••••••••

Dr. tfJÚtrloljo. fi;'PaeiJla.
".'

ADVOGADO' CONTABILISTA

CIVEL E COM ERCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SO'CIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

FLORIANOPOLlS-S.C.

........
.

I
GRANDIOSAS
l\1ATINADASI Todos os Domingos, grandiosas

I "MATINADAS"Sob o alto patrocinio do "Crédito."

Mútuo Predial", jornal "O Estado'"

e do "Cine Ritz".

Serão oferecidos mais de Cr$ .•.

'Moveis
infantis

TODOS OS

IMAGINAVEB'!

Berços cadeirinhos
- privodinhas -bàlan_

ços .- brinauedc s

modernos

Prót cos Re sisten teso

Preços excepcionais.

[
R. Gal. Bittencourt 179 ,FLORIANOPüLIS

_____.

Natural

ILENHA
Peça pelo telefone 719

Pronta entrega

Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-.NOS SALÕES DO LIRA TÊNIS CLUBE, SÁBADO, DIA 12 DE JUNHO, "SOIRÉE" DE SANTO ANTÔNIQ COM INíCIO ÀS 21

_HORAS, ORGANIZADA PELO GRÊMIO L IRA -- PARA OS TRAJES' PEDE-SE À TODOS OS ÚLTIMOS MODÊLOS PARA UMA

FESTA NA ROÇA -- PELA ORQUESTRA JUVENIL OUVIREMOS, OS MAIS BELOS NúMEROS COMUNICA-SE AOS
-

SRS.

SÓCIOS, QUE AS MESAS ESTARÃO 'NA RELúJOARIA MORITZ A PARTIR DE 7 DE JUNHO.
, '------------�----------�------

II ( A P I T A L A R II

JUTZ hoje ás 5, 7,15 e SAi)
Passa hoje a data natalícia da Rua 24 de Maio 801 (Estreito) Único dia de exibição

'IHlenina Eliane, filha do sr, Valter Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,0? além, da jóia Sessões- das Moças
«Car-doso, funcionário da Delegacia inicial de Cr$ 10,00 apenas. Merle Obcron - Br.ian Ahern.e
;,Fiscal do Tesouro Nacional, e de, Participação nos lucros EM:

-sua exma. espôsa d, Maria Cecília' CHEPUSCULO SANGHENTO
,.Caecloso. iIrmandade de Nossa Senhora da I

Preços: crs 3,00, 2,00 e 1,20
x x x I

Censura até 10 anos,

·SRA. LAURO LUIZ UNHARES
.

I 1 da Cencet
- IT'ranscorro hoje o aníversárío macu a a 'once1çao

.

'I{OXY ']�oj�' ã� 'ú'o' 'h�I:��""'"
-natalício da exma. sra.' d. Ana-Rita
Machado Línhar os, digna consorte,

I
C Ü N V I T E

"do nosso prezado conterrâneo dr. De ordem do Sr. Irmão Provedor, tenho a honra de convidar nos-

Lauro Luiz D- Lin.hares, il�lstre '50S prezados Irmãos e Irmãs, para revestidos com suas insígnias' e
.advoxado e categorizado funcioná- . -

O ORISTI
.

t
'rio (la Caixa Econômica. .

balandraus, tomarem parte na Procissão de C RT' .1 ,que e-

A distinta dama que em nossa 80- 'rã lugar nesta Capital no dia 27 do corrente, samdo da Catedral Me

-ciedade se destaca pelos dotes de tropolítana às 15,30 horas.
,-a!abilidade e excepcional distinção i Certos do comparecimento de nossos prezados Irmãos e Irmãs,
.que lhe granjearam vasto círcul.o! agradecemos antecipadamente.-.de seletas amizades, nesta HI1SIJI- I .

.cíosa data, terá sem dúvida, a gra-I
ta oportunidade de ver evidencia- I ,----�'------------------------------

-dos, através das significativa_s ho- 'Irmandade' do S·' Jesú S dus PaSStB�rnenagens dos de suas relações, o Li", ti • i:t V 1.:J
.. elevado conceito e a grande esti-
ma de que goza. A essas homens- H' t I d C J�dadéll'ens o "O Estado" se associa muito e ospi a e ar

.

e
.rospéitosa e prazerosarnents. COR'PUS CRISTI

x x x

DR. EMíDTO TRILHA
Deflue, nesta data, o aniversárf o

.natalício do dr. Emídio de Azevedo
"Trilha, brilhante jlromotor públi,
4)0 da Comarca de Pórto-Unlão,

Espírito comunicativo e admirá-
vel "causeur ", o distinto natal i

. cíante desfruta de largo círculo de
amizades, não só

.

em Pôrto-Uníão
-onde reside, como nos meios sociai�
..cID capital, que por certo se prevale-

t
-cerão da oportunidade para teste-
munhar-lhe a estima e o aprêco em

,

'

'

-que é tido. As manifestaç,es' que
Ihe fore� perstadas o "O Bsí.ado �_,
.se aSSOCIa com pl'aze.r- Antoutu

,

Fedrigox x x

TEN. HERCíLIO SILVA Domingas Fedrigo, Miguel MaILy, Vva. Ida Pod1�cki, vv». Emília
A

_

efeméride rle hoje, regisf.a o Costa, Vva. Corína Sousa e .Vva. João Fedrigc e famílias agradecemJ!atalício do SI'. Hercícilo Silva 10 '"

fJ'
, profundamente sensibilizadas a tõdas as pessoas que enviaram flo-.

.en, do Exército Nacional, Delega-
do ela Junta de Alistamento Militar res, apresentaram pêsames e acompanharam o enterro de seu saúdo-
-em São José. so irmão, cunhado e tio i\,NTONIO FEDRIGO.

Ofi?_i�l distinto, com �nvej<ível fé Outrossim convidam aos parentes e am igns para assístírern a mís;
.de OfICIO, conla o anivel'sár-iantc
.e,m nosso meí os sociais civis fJ mi-

sa de 7° (sétimo) dia que será celebrada na Catedral l\lelropolitana,
ht.al'es com apreciável número de

no altar de São José, às 7,30 horas, da próxima quarta feira, dia 26,
amrgos e admiradores, dos quais antecipando seus agradecimentos aos que comparecerem a êsse alo

���tamente.' rece�erá hoje, expres- religioso.
_..sI \ a_s mamfestayoes de aprõçn, às :..-. � _

:2�als nos assomamos juhilosarnen;

V I A J A N T E 5

VISITAS
Deu-nos o prazer de sua visita,

,ontem, o sr. Edgar Lemos, diretor
comel'cial da Sociedade Rádio Tu
há Lida., de Tubarão, emissora que
,--está ('m franca 11!'osperidade, jil
llaver,,:o conquistado justo concei-
to ·CLl Lôda a zona sulina do'E.'itil- Raul S·t:haefN ._ Nunes

elo, 1 -- li.rmandD Calil Bulos.

ELIANE CARDOSO

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Estelita Neves, competen-

1A telegrafista do Telégrafo Nacio-
-Jnal; -

- a exma. sra, \Valkyria namos
1\fOlll'a, digna espôsa do se. Manoel
Moura; .

- o sr. Bertolelo C. Coelho, te
legrafista da Marinha;

- o ·sr. Nabuco Duarte Silva,
,,,conceituado representante comer
,.cial e dedicado membro da Irman
dade do S. J. dos Passos;

- o Jovem Paulo Silva, zeloso e

campetente mesü'e da oficinrr me-'
cânica da Imprensa Oficial do Es
tvdo;

- o interessante garoto João
. <:urlos, filho do distinto casal JO
sé Oliveira e Aclólia Jor'ge de Frei
tas.

• . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . ..

os casos em que se usam ovos Ires

coso Como a gema é a parte mais

JERVIÇO. DE valiosa do ovo, êste produto pode

METEOROLOGIA ser usado com vantagem onde 1]0r-

. _ malmente se emprega o ovo intei-
Previsão do tempo, até 14 horas -

d G Deshidra
dr. dia 25.' 1 roo Os empregos a ema "

-

Tempo: Em geral instável. I tada incluem: "omeletes", bolos,
Tempeartura: Est.ável. I talharim pasteis, rôscas, sôpns,
Ventos: Vàriáveis, f,rescos.

. !môlhos 'massas� sorvetes, biscoitos;
Temperaturas extrema de hOJe: '

- ,1 t> re ara-
Máxima: 197 minima 133. doces, etc. E exce en e na p p

, A temperatura máxima de ontem ç:ão de almôndegas. Não há rece�ias.,

I ocorreu em Blumenau com 223 e ou fórlllulas especiais para o emprc

-I
a .menor �� hoje foi registrada em '"O da Gema de' Ovo Deshidralada
Porto Umao com 4 O, "',

. ,

___________
'_____ pois, uma vez reconstItUlda, ,p(>Lle

ela substituir os ovos frescos nas

üdlanbotos DO RiO
Grande do Sul
mo, 24 (A. N.) - NoLícias vin-

das de Pôrto Alegee informam que

a .secretaria da AgÍ-icultura da

quele Estado, teve notícias da

existência de uma densa nuvem

, . . . . . • • . • • •. de gafanhotos sobrevoando o mu-

--------_:_---------
mCIplO de Enoantado, Também

O PRECEITO DO DIA
foi confirmada a pl'esenç,a ue acri-

P1'oteção dos pés
Certos vcemes atingem o ort;anis- dios em Montenegro, Imediala

mo através da sola do pé, onr]e pe- mente foram mobilizados os meios

vetram ainda sob a forma ele lar- de lhes dar combaLe, sendo exter
vaso É o que acontece com os cau- ,

d t d os insetos que se
saclores ancilostomiase ou amare-' mma os o os.
liío e da esquistosomose. Andando I ac'havam localIzados nos extensos

desc�lço,.o i,ndivídllO pode�á "apa- bos'ques de A?ácia . Negr�. Tudo

I
nhar, por e�emplo, o amar el,w, indwa que seJ'am focos Isolados,

_ Prote,/a:se contl'a a a'llwre- \ ã se tratando de invasão genera
[ao, lIabllllando-se a alldctr n_ o

sempre calçado. - Sl\'ES. I hzada.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
(lendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, COi1(;C-

3
..

J HnRKSONI
,;EMA DE OVO DESHIDRATADA

Arv Silva. 1° Secretário.

De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho. a honra de convidar
os SI'S. Irmãos e Irmãs, para comparecerem quinta-feira, dia 27 do

corr-ente, às 15,30 horas, na Sacristia da Catedral Metropolitana, afim
de, revestidos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e à mesma

incorporada, tomarem parte no préstito em honra a Jesus Sacramen
lado.

Florianópolis, 24 de maio de 1948 .

José 'I'olentino de Sousa, -Adjunlo do Secretár-io.

.

Ivone de Carlo - Brian Donlcvy
- Jean Pierre Aymont em:

.

SEDUÇ.W
No programa: Cornpl. Nacional -

Metro Jornal

Preços: c-s 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

Modo de usar

A Gema de Ovo Deshidrata.Ia

ngradecimento e missa

Ouçam diariamente, das 12,00 às

13,00 horas ZYO-9 Rádio TuM.

Frequência: 1.530 blcs. - Ondas
médias de 196 metros - Tubarií!J -

Santa Catarina.

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
sem aecrificio financeiro, adquiria
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

��qz
c,;;;rwv�
Agente nesta Cidade:

B.SOUZA
Caixa Postal, 326

hr.rus "Harkson " é simplesmente gemas

:le ovos frescos selecionadas das

quais foi removida a água. Nenhum
nreservativo ou outra qualquer
substância é adicionada ou retira-

(Ia.

Assim, para prepará-la para _",u,

adiciona-se simplesmente a agl:·l

que foi removida. Para uso geral
adicionam-se dois quilos de água á

um quilo de Gema de Ovo Deshl

dratada. Agua à temperatura uor-

m-il do ar é perfeitamente satisf'atc

ria, porém a Gema Deshidrataóa

dissolve-se mais rápidamente Tia

água quente. Entretanto, si fôr adi

cionada água quente, a solução de

verá ser usada imediatamente, pois
ovos quentes estragam-se rapida
mente.

Não adicione tôda a água de nina

só vez; adie ione-a lentamente, me

xendo o produto afim de ·torIi:I-lo
uma pasta espessa. Isto levará cer

ca de metade da água. Depois que
a pasta espessa transforma-se em

uma massa macia adicione o resto

da água, mexa de novo e deixe du

rante duas ou três horas para peco

feita' solução. O produto estará eu

tão pronto para ser empregado ex«

lamente como as gemas ele «vos

Ir-escos.

Caso não se' disponha de tempo
para deixar o produto em dissolu

\,50 durante duas ou três horas, pu
de-se obter uma solução completa
mexendo constantemente, por meio

mecânico ou manual. r� preci.o
lembrar-ser, entretanto, que a gsrna

do ovo contêm uma percentagem
�levada de gordura que, natural

. mente, não se dissolve Instar.Ianea
mente.

Oito gramas de Gema de Ov o

Desh idratada equivalem a uma ge

ma fresca e um quilo do pó corres

ponde a dez duzias e meia de o,"OS

frescos.
A gema de Ovo Deshidratada DO

de ser usada praticamente em. todos

mesmas receitas.
'

.

PEDIDOS A

ASTEROIDE & Cia. Ltda.

Caixa Postal 328 _ Florianópolis
............. "

' .

)

Firma recém-organieeâe, com ótimas representa.ções,
necessita de dois viajantes para trabalharem neste Estado,
à base de ajuda de custo e comissões. Cartas de próprio
(Junho, dando referências, à Caixa Postal, 361 - FpoJis.

-

A DIVULGACAO
BeVisia do Paraná para o Sul do Brasil

lnte·rcâmbl.o Cultural'
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA P031' '" L, 775 CURITIBA

Páscoa dos
Estudantes

PASCOA DOS ESTUDANTES
Despertai, mocidade acadêmica,

do -vosso marasmo espiritual!
Despertai à voz do sino, que vos

concita e vos alerta a praticar o

Bem.
Não recalcitreis no Egoism'l e 1I0

O�gulho !
Abandonai a imensa treva da

Incompreensão e da Descrença!
Gritai, mocidade.! !, vosso grito

em prol do Amôr, sóbr] os escom

bros do ódio ·e da �lev()ll:l !
Vinde banhar-vos -na Santa-Luz

da Ver'dade !
Vinde, no grande,13 de .iunho,

cülocar o estandarte da Fé aos pés
de. Cristo!

...

duas gotas
doi. minutai
doi. olhos
claros.
bonitos

Na Assembléia� ..

Ccnclus'ão
colaborarú com a comissão especial
acima referida, na elaboração do

projeto de lei em apreço.
Sala das sessões aos 24 de nw.io

ie 1948.
:ASA MISCELANEA diltrJ
buidofa dOI Rádio. R. C. A

Varei'la i Vi.ctor. Válvulu e Dilco,.
i Rua CODselil :lfO Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Colegiais! Compareçam todas os domingos às matinadas cá tine RITZ�
para a escol�a da "Mais Bel& Voz Colegial".

o BRASIL QUE ·EU VI
AREÃO JUNiOR

Em meus arLigas anteriores te- Não falarei neste artigo qual-
nlio falado exclusivemente das ci- quer coisa que diga r-espeito ao
dades do Norte do Brasil, pois custo da vida pois seria bater nas
aquela parte do País, devido à cs- mesma" Leclas de sempre. Mas se
casses cio ,propaganda por parte das você, leitor amigo, for um dia a

autortdades competentes, tem se Pórto Alegre, não. deixe de dar
tornado um verdadeiro "Lahu" pa- um pulo até o Mercado Mu
ra mais de oitenta. e cinco por ccn- nicipal, para ver com seus pró-
to. dos brasileiros. prios .01 hos a fartura e a va-

Hoje, porém, fugindo àquelas riedade de artigos existentes na-

paragens distantes, quero escrever quele estabelecimento. Não preci
alguma soisa que- diga a respeito. sa ir cedo, não. Apareça lá pelas
de Porto Alegre, a encantadora e quatro horas da tarde, mas não
progressista Capital do Estado do deixe de relatar aos seus amigos
Rio Grande do Sul. o espetáculo que lhe foi dado apre-

Conheci Parlo Alegre em 1940 e ciar.
depois lá estive em 1942.

.

. ..,
Nesse pequeno lapso de tempo, re- DOlS grandes pt oble_!:nas .. no mo-

.resentado por dois amos apenas, n;ento, tomam a atenção das allL�
� beneficiado com os preparativos nd�des port�-�legr.enses: O J);t
para os festejos do seu hi-oentená- meI�?, a d.eflclênCla da energ a

rio pude verificar o progresso de elél.rica, pOIS a mesma, devido ao

que era possuída aquela cidade e I <?�escII?ento constantes �a. CIdade,
não me foi possível deixar de ad-I ja esta se tornan�o precarta e o

mirar a capacidade construtíva dos r.ilClO!HJm�nt,o esta se fazendo seu

nossos irmãos gauchos. tír nao so _nas ruas como, também.
E agora, em 1948, retorno áque- na industria:

la linda cidade para fioor ainda ------------'fIl�"�.P.i!w.�..'_"..l9!m"',..mais maravilhado com .o soberbo
aspecto que ela me apr-esentou.
Antigas e estreitas ruas deram

lugar à amplas e modernas aveni
das: estradas até então de terra
batida foram substituídas por ma

gnificas faixas de cimento ou as

falto ligando a Capital ás cidades
visinhas .algumas com mais de
trinta quiIomentros de percurso;
surgiram arranha-ceús ás dezenas; ..

o tráfego aumentou em mais de Sa'la DO centrocem por cento e a cidade adquiriu I �,

forma. P:RECISA-SE
Quem não está lembrado da Ire- Tratar à rua Tiradentes 1,0 5

menda enchente que assolou Porto
13Alegre em 1940? Po is bem, em vis- Telefone 93.

ta das consequências funestas ela- •..............•............

quela cheia o Govêrno do Estado TINTURARIA!
tomou as necessárias providências Só a "CRUZEIRO" Tira-
e, dentro de pouco tempo, a cida- d fies 4<1
de estará completamente livre da eu ,

fúria das águas do rio Guaiba. Profissional Competente
Muitas pessoas me têm pergunta- . .

do qual é a terceira cidade do Bra, O TESOURO
sil pois os pernambucanos dizem Da instrução está ao aícanoe
que é Recife, enquanto os ganchos 1e todos. Dá esse tesouro ao teu
juram que é Porto Alegre. Posso amigo analfabeto, levando-o a un

afirmar, sem receio algum, que a curso de alfabetização no Grupo
Oapital sulina é muito mais cidnde Escolar São José, na Escola Indus
e tem muito mais movimento do- \ trial de Florianópolis ou na Cate.
que a Capital nordestina. : IraI Metropolitana.

/)tlJIST();rlltllIfSt'I(EKIfIlS
,D(IrtlddlSNtÍ:S'tljerew?es .

De acordo çom os imperativos do
razão, da ciência e do bom senso:

j
I

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidos, bemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falto de regras, regras
otrazodos suspensos, deminuidas
e suas con·sequências ..

VAUMART

Seu processo de naturalização
ainda nao foi despachado?

Escreva sem demora ao Escritorio Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4..132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
criLorio se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de uasclmento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

,

fARMACIA ESPERANC,A
.J

40 Farmaeeitleo �ILO LAU8
Hoje e amanhl Nri .....referWa

u...... aacl.aabI • _'raqetru - Ho••••W.. '":"' Peifa.
aar1u - Artis.. ti. ".".).elt•.

Cítara..... • data nbda _ r.eettatn. .641...

Terrenos em Coqueiros'
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mal'; diretamente ou

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

Barata «Chrvsler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

Almeida - telefone 1.406.

DATILOGRAFIA
Confere
·Olploma

Correspondenel.,
Comercial

DIREÇAO:
Amélia M PigozZi

METODO,

l!I�derDo a Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

1 OOIlPANIIIA -AtlANÇA DA Im-
.,

....... _ 11"1 - : IAlj
DVJlnJOI' PO.....

Cifr•• do BalaDço di 19441

c-,
CrS

8o·.90o.606.3Ó
S.978�401 .755.97

67.053.245;30
142.176.603.80

CAPITAL E RESERVAS
ReSlpoDllabilidariel
Recete
·Ativo

.'

•

SiDistro! pegoa 00111 filtimo. U) .nol
Relpon,.,al:. ;Uda-:lel

98.687.816,30
• :16.736,401.3)6,20

Diretores:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carv�lho, Dr: P'ranClIICO
de Sã, Anilio Mallorra, � Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOlé Abreu.

,ó

Ordenado de
(R$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para tranalhar nesta Capital
JU tias seguintes cidades:

Itaiaí - Joinville +: Porto União
- Lajes - Lagusa-e Blumenau.
O serviço inélue pequenas viagens

em torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos

uvel acompanhando fotografia, par.
Cx. Postal nO. 5 - Florianópolis •

I ............."..�- - _-. - - ......._-- - - ..-.r.r.r___

"LEIA-ME!"
À Rua Tiradentes n? 10, já foi

confortàvelmente instalada a Reda
ç50 da revista "JY�\-ME!", cujo
primeiro númerr "rã' circular na
segunda quinzena Ido corrente mês.

Dado. o capricho com que . estã
sendo organizada, espeta-se que se

k mais uma publicação capaz de -e
fetir a nossa vida social e cultural.

assenta 6

du brilho

�OCO�e10!
Agua Fexbril depois da bar

ba refresca a pele!
Use sempre Fexbril !

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

Vende-se
Um barco. Ver' e tr.,tdr na

firma Reinisch S/A
RuO) .João Pinto. 44
�,.,."..,."..

(até vtto traduz qualido.del
Peç"'-o no seu fornec�dor.

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarínenses
destemidos e o f'Colégio Bar
riga-Verde", usará a mesma
bandeira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Junta Comercial do Estado

• _....... a • lO •

lEFlDAF. RIUMA "ISMO E
PLACAS Slt , ....t'I'JCAti

.

Elixir de NflQueira
Mad:ooçno o\.lxili'·I'· no tl'oteme-ntc,

da .um..

�ENHORITt.. l
A ultima creeçêo t'm redri
.serante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDBS

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

• • • .. • .. • .. • • •• ao• .. ··.. • .

Inspeto ,ia de
Veícul(��
Levo ao conhecimento dos intc

.te'ssados qúe as despesas para :J for
necimento ria Carteira Naclonal
«Ie Hahl litaçíio, das categor-ias dt'
amador e profissinnal, são .JS sc
:g'uintes:

.Sêlos estaduais para
a car-teira "......... Cr$ 58,00

Dois (2) examinado-
res à c-s 20,00 Cr$ 40,00

Custas do Inspetor
<Geral . .

.. Cr$ 4,00
Idem do Escriturá-

rio , . .. Cr$ 2,60

Total .,.... Cr$ 10(00
Além dessas despesas existem as

Telativas ao "exame médico" p1'OC'8-
>elido por três facultativos,. e as do

"'aluguel do veículo", quando o

« €xaminador não o possuir.
-tumpl'e-me esclareoer que. de

acôrdo com o Boletim do Conselho
Nacional de Trânsito n. 18-19, de
.jnnho�setembro de 1946, a condu
ção 9r V';<'ículos automotores ,uj-ei
tos à legislação de trânsito depen
fie cIe habilitação, verificada em

exanie prestado perante as repar
liçes de tl'ânsilo cIo Drstri Lo 'Fede
ral e das Capitais cios E3tados e

'Tt,áitórins ou Comissõ,es, por elas
-Ol'g'anizadas.
Torna sem efeito o "comunica

,do" desta Inspetorià publicado no

«Diário Ofiéial cio Estado", em 13
do corrente mês, referente· às des
l)Esas rara o fOl'l1ecimento da "Car
teiva i\ncional de Habilitação".
Flot'i,mópolis, 20 cl-e maio de

19ML
Olúvio [l_ech, InspoLor Geral.

Casa--Ven�e-se

Escritório de Advocacia . ... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .." ........ '".. . '" ,- '" .....

uma à rua Nova 1 rerito n'
45 entregando a chave ime
diatamente.
Tratar com o er . Leopoldo

Coelho à rua Bulcão Viana 41.

Caminhão' Ford
Vende-se um usado, com'

6 cilindros .

Ver e tratar na Cia. de
Cigerro« Souza Cruz, à rua

João Pinto, 16
----------------------------.------------------------

•

Il

......... '" .. '" ....... v '" ....... " ...... '" ...... '" '" .... '" ...

PASTA DENTAL
"

ROBINSON

.Drs, Samuel Duarte, Pery Barreto, Des. Mauricio Furtado

ADVOGADOS
Re�ursos pera o ·Supremo Tribunal Federal. Tribunal de

Recursos e Tribunal Superior do, Trabalho.
Ru-a Debrét 23 Grupo 616/617 -- Explanada do Castelo

RIo' DE JANEIPO
------------�----------------------------

Parabens I

Muitas felfcidades pelo naseimeD!

to de seu filhinho [

Mas, não esqueça, que o melholl

presente para o seu "PIMPOLHO"!
é uma eaderneta do €lUi:DITO,
:\'IUTUO PREDIAL.

•

�E-SE
para r;oítCUrv ()OS

'.
, �-

.,

.. -... ../
.-.�-

o

�
-,

_'o i

,

lEI S' .

em dinheiro
que a SUL AMERICA vai distrihuir

No intuito de divulgar a idea do segur» de vida no

Brasil, a Sul Amenca vai lançar no pr xímo mês

um grand � concúrso para o qual res rva 12 I,' 00

-cruz-eiros de prêmios ao s que melhor desenvclverem

<O l'ácil tema: a ser proposto.
:313 r.rêmíos serão distribuídos. O r rímeír i será de

10.GOO cruzeiros em dinheiro, além de uma apó.íc» de

seguro de vida, de igual valor liberada d.:) pag unsntos.

Não deixe de participar d�sse interess:tntí,;simo

.,,'i

concurso. Você terá que escrever 'no máximo 3(}1)
paiavra ,. E o julga »ento do, trabalhos apre 'e tados

será fe to ímparcíalmente por uma Comissão composta
de ilustres ersonalidades dos nossos meios ínte

Jectuai .

Esteja, pois. prevenido, No r.róximo mês, neste mes

mo jornal, você encoittará In nuctosamente exposto
o grande c ncurso Sul América, com prêmíoa num

total.(Ll 120.nCO cruzeiros!

'1

A LEITURA DESTE 'FOLHETO }'ACILITAR-L"E-A A VITÓRIA
NO GRANDE CONCURSO SUL AMERICA '

{) tema proposto para o grande concurso Sul Ame·

<rica será muito simples e fácil de desenvolver. Mais

'lia que as qualidades literárias, levar-se-á em conta

a clareza e a inteligência da argumentação. Mesmo

sem ser escritor você poderá alcançar o 1.0 prêmio.
E se quer estar aparelhado para vencer, estude o pe

queno folheto, que a Sul America lhe enviará gratuita-

SnlAmeriea
COIIPANHU, NACIONAL DE SI<;GUROS DE VIDA

FUNDADA EM 1895

mente e no mais curto p"azo. Basta, para
isso, preencher o coupon abaixo e

remetê-lo ao endereço nele indicado.

Em observação aos preceitos le-, credenciou á admiração dos que
.:;gais, em vista de haver expirado o reconhecem o mér iío resultante
prazo de mandato de Presidente e dos próprios esforços, <cuja prorí
Depu tados, da Junta Comercial do ena atividade e organização é so

Estado, realizou-se, em da! a de 12 bcjamente notória no ra�o co

DO cor-rente, a 'eleição para pre- mercí al e que ora se destaca com

ench ímento dos cargos menciona, a sua notável atuação na Câmara
dos. Processada por escrutineo Municipal da Capital, faz com que
gu inl e : Deputados os senhores se espere dos' novos membros o

. RoberLO 'Soares de Oliveira, José mais hrilhanle desempenho da
A11gU�,tO de' Faria, Oscar Cardoso, missão que lhes acaba de ser a ír i
Charles Edgard Moritz, Osvaldo de buida. Pela sua demonstrada ,e:fi
Passos Machado, e suplentes Eduar- ciência, congratulam-se os comer

do Santos e João Jorge Mussi. ciant es 'locais com a sua eleição
Proclamados os nomes dos Mem- para a Presidência do órgão que

bras eleitos, foi escolhido pelo lhes acolhe os interêsses. Seoun
exrno. sr. dr. Aderbal Ramos da dam-no os senhores Deputados e

Silva, Governador do Estado, pa-! suplentes que, animados cio ideal
ra a Presidência o Deputado Osval- de bem servir Ao Estado e aque
do de Passos Machado: Dando-se a les que n.eles depositaram sua con

posse a 20 do corrente cio Presí- fiança, �e mostram i rnbuidos do
-dente, novos Deputados ,e suplen- espírito da mais profícua colabe
tes, os membros eleitos C"". gestão ração, na decorrência do período
-que ora expirava, cuja presidên, 1948-1952.
.cia era exercida pelo sr. José Fran-

.

GI
. I

..cISCO T avarn, que passou a mcum- .

1:Jênciu ao novo Presidente eleito.
-Corn a palavra o sr. Osvaldo de
Passos Machado tornou expressi
-vo o seu arl'adecimen1.o aos se

.nhores membros. cla gestão passa
-da 'que, como oomêrciantes ..;onrei
tuados em nossa terra, até então
.haviam desincubido com prohida
-de e descortrnio as funções que
lhes foram atribuidas. Agradecem,
em seguida, o comparecimento do

J
exmo. .sr. cel, Pedro Lopes :Vieim
'que, num elevado espírito de C:1-

valheirísmo prestava á solenidade
uma homenagem que muito a

-enaltecia: extensivo foi seu agra-
-decimento ao sr. Gados Galuf, des-
tacado comerciante, que compare
-ceu á sessão em aprêço.
O acôrlo com que se escolberarn

-os membros constituintes do cor

po deliberativo da Junta Comercia I
<do Eslado, da qual é· Presidente
'Ú senhor' Osvaldo de .Passos Ma-
-chado, espírito rtínâmico que se

À Sul Amerlca

Companhia Nacional de Seguros de Vida
Caixa - 5104

Queiram remeter-me o folheto "O Seguro de Vida".
pois pretendo preparar-me para particípar do
'·ConCUT.'i.O dos 120.000 cruzeiros".
-

J O·XXXX·l 78 'o

Nome _ _ __ , .

Data do Nasc.:. _ .

Profissão .

Casado Tem filhos? .

Rua _ : .

•

Cidade Estado .

í'
.�,
"

,.

j
"

�;
"
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o CAMPEi\O DO PARANÁ F.X
TRmA HOJE NA CAPITAL

.\ GAUCHA

'Rumo a 'Pôr-to Alegre, onde rea

lizará uma temporada de duis 'jo
.

gos, seguiu ontem a delegação do
Co.ritiba ·F. C., Di-campeão purana.,
ense. A extréia dar-se-á, boje fren
te ao Coiintians. O grêmio será o

seguinte adversário do quadro cu

ritibano.
Possivelmente o Coritiba reali

zará um Jose em nossa capital, de
regresso ela Cena gancha.

O BOCA JÜNfORS VAI CONTRA-

perfur-mance do Palmel-ras de P���O�I.;l'l;'�iJ�. r:�X::�����ha�
.

entcndirnentns entre o Isotaf'ogn F.

B I
·

I
H. e o Boca Juriiors, de Buenos

'-'"
..

'umen!/'u em nossa c�pll;!l , !Aires, para a tramJen\ncia do cen-

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

- li U lI .'.. . .. � ,. �.o;;I�-:���ç���ea�'�.c�.�ÍI��eitas para

"
- I O Boca Juniors ofereceu ao alvi-

. .' A-·�.,,�:J _

'

••

- ,

negro metropolitano' a soma de

Goleado. surpreendentemente o Figueirense por 6 a Z._,..5 úgoals» nos nlumos I ���t�O� ���:�:��Otidae;!l�o����f·����
22 minuto� de jogo$-Na preliminar o loco· derratou' o 'Sul 4Imérfca.·

_ I ���zelre�;.u, pelo

"" 600.000,00

Justificando a enorme

expecta-, ano. Não soube sustentar o esco- o quadro alví-verde havia r-eser- Teixeirinha cede seu lugar a Mel-,
. Antes da negativa do clt�be J;>r�-

tiva dominante em nossos meios re de 2 x 1, deixando que o anta- ! vado íódas as energias para os reles. sileíro o Boca �tCOU de dar .� últi-

ti � I rbli .
-

d j dei ! t '3
.

t S di I i' ma palavra apos uma reumao de
-espor 1VOS, grane e p�, lCO. co�pa-I

gonista conquistasse na a m:nos! momentos
-

(erra erros � � con en- Aos <} mmu os a 10 la ez o
seu Conselho Dir-etivo. reunião essa

receu ante-ontem ao stadíum da de 5 tentos em apenas 22 rmnu, da. Um ataque dos visitantes é quinto tento e ao Ialt-: 'YJrio minu-
que teria _lugar ontem á noite. Uma

F. C. D., pa-ra assistir mais uma (;05. A façanha dos visitantes difi- desf'ei to por Marco que mandou a to para o encerramento do prélio emissora da capital argentina in

exibição do valente "team" vice-j cílmente será igualada. pelota a escanteio, de) qual Marzi- Juarez compietou a contagem, as- formou, ás 19 hora�, que os. dir i-

campeão estadual do Palmeiras Considerava-se favorito o Fi- nho se encarreza de cobrá-lo ati- sinalando o sexto ponto. Resultado gentes do Boca JUlll.ors considera;
-' .

'" ,
_

vam assunto resolvido a transfe-
tetra-campeão de Blumenau. gueirense, mas, todavia, não se rando muito bem ao centro-médio final: Palmeiras 6 x Figueirense 2: rência de' Heleno que receberia,

Sabia-se lle sobejo que o "ter- desmerecia o valor da equipe de Augusto que, em magistral cabe- Altos e baixos segundo a mesma emissora, "uma

ror do Vale do Itajaí", que por Teixeirinha. cada, alinha a pelota lias redes al- No Palmeiras todos jogaram quantia ainda não paga a qualquer
duas vezes aqui empatou com o 'I'ínhamos afirmado bastas vêzes vi-negras, bem, sendo as maiores figuras: jogador, na Argentina, pelo prazo

. - de um ano de contrato".
Paula Ramos, era possuidor de que o Palmeiras era perigoso em Juarez desempata Sadinha, Antoninho, Teixeirinha e" _ OI' ._;....,,....,.,...,..,_' " __

....._

inegáveis qualidades que o creden, qualquer ambiente, mas não o jul, Dois minutos após o Jeito do- Juarez. No Figueirense: l\1inela,
clava a fornecer ao nosso público gavamos 'capaz de tamanha proesa. veterano "player", ataca o Palmei- Gastão e �édc,. bons; Nicolau,' «ii�pet'anta ..6rupo))
um espetáculo de gala, desses que Eis que o futebol

'

de Blumenau, Isaias e Carrapicho, regular-es, IA J

realmente agradam em cheio. por intermédio de seu campeão, sendo os restantes fracos. d�· L"J nuna
o quadro blumenauense teve encontra-se, mais uma vez de pa- Quadros'

Chega-nos a notícia ela f'undaçãc
como antagonista o Fig-ueirense, rahcns, Todos foram soberbos e Palmeiras - Oscar, Bonarnente

dI' Grupo de Esperanto da Laguna
-dono ele um grande esquadrão, bem assim mereceram a admit-a- e Anloninho; Nelsinho, ArLhur que funciona em sala do Centro

tanto que, aquilatando-se as suas ção do público. (depois Augusto) e Augusto (de- Cultural Antônio G. Cabral, daque-

Inaiururução elo escore - Juarez pois Schramm) : Marzinho 'I'eixei, 19 cidade. A iniciativa da fundação
rinha (depois ,Meireles), J coube ao presidente do Grupo, se-

As 15/L5 entearam no gramado - uarez, nhor Walter Boppré, ex-aluno do
as duas equipes que foram rece- Osni e Sadinha. CU 1'.sO mantido, no ano findo, pelo
bidas com grande salva de palmas Figueirense - Isaias (depois Clube Esperantista desta capital.
e estrondos de foguetões. Inicia- Mafra e novamente Isaias) , Muco A nova entidade tem mais dI'. 40

.

D
.

!
"

e Morací (depois Diamantino) "

sócios contribuintes e duas dezenas
se o jogo. eCOlTIC os os prrmetros de sócios efetivos, que .iá manejam
minutos, os visítantes mostram-se Minela, Jair e Gastão; Aug-usto, 0 idioma íuteruacíonal auxiliar.
mais .. bem dispostos e melhor artí- Néde, Carrapicho, Nicolau e Lauro Uma das finalidades do grupo é a

culados. (depois Geraldo). criação d,e uma biblioteca com 1t

São decorridos 17 minutos. j\'i- O juiz <llJui::ição de obras em esper-anto,
'\ldo

das quais já existem mais de 1-0.000.
coJau Incorre no erro ela jog-ada .\ arbitragem, confiada a. entre originais e traduções.
individ�!àl, no que se aproveita Fe-rnandes, foi reg'ular. A· instalaç',ão do novo -grupo fOÍ<
Juarez que se apossa da pelota es- Preliminar assistüJa pelo dr. Fl'aneisco n. Cpe-
'Lendendo a' Maninho que chula A put'l'ida preliminar cslcyc à lho, antigo esperantista, que det!

• posse à novel diretoria.
alto el11 direçuo ao arco. Isaías sc- CDl'g'O da;; e-C[uiprs do Tnco c Sul

. .. O SJ·. WaHeI' Boppré dirige um

gura a esfera, mas perde o equi- AmCI?CD, e,ll1 ellsputa do Torneio
btm org-anizado CUl'SO de Esperan-

librio' e a bola ganlJa o fundo das ClaSSista. Venceu o lnco por 2 x :1, ,to, em Laguna. São, ora, em nú-

redes. tentos de Túlio (2) e Morif.z (pe- I mero de três, os CluJ:lPS de EspeI'a�-
Momentos depois�Augusto e Os'- nalidade máxima).

, I to cm. SanCa Catar:ll�a;. o �e Sao

I ni J)el'dem boas oportunidades ])a- O� quadros for-am ê;;tes: FranCISCO do Sul f.01 lullda�o em
, .

., _,' novembro do ano fmdo. O numero·

c ra o empate e dilat.ação do marea- Inco - SII"10, Arlete e ZICO; CI- i de cspel'ant,isLas vai crescendo, in-

I dor, respectivamente. ro, Túlio c Antero; Zigo, Gure, tensificando-se as r-clal,lões cultn-

,[ x 1 - p';ede Cláudio Cal'l'eirão e TiCO-Tico. rais e até comerciais com os pai-

TElXEIRINHA, dianteiro do Palmeiras l)a:)�a o Figueirense a jogar me- ,Snl América - Moacií�, Osva�do ses CUl'?pel}S, tão divHrsificado&

I I
.

D'
,.

Ed d D
.

I quanto as hnguas, e mesmo cam.
-

lho!'. Aos 26 minutos o alvi-negro e ...Ulll; , 10l1JSlO, 1, gar e ame; pêli�es africanos, asiáticos e da.
possibilidades, cumpre-nos dizer im-este perigosamente ao arc� ad- Hui, Moritz, Hamilton, Lapag'nsse Oceania.

que o, alvi-yerde, em seu próprios versál'Ío. Oscar .intervem defen- e Berreta.

domínios, escapou de uma del'I'o- dendo de soco, mas Nede a-podera- Arbitragem satisfatória de José

,ta ,qu'e parecia inevitável, não fos- se da esfera, corre até a área do Paz. U-',--I� C Inasem os dois "p'enalts" que redun- penal!. e desfere potente "schoot", Renda I
-dar_am no empate de quatro a assinalando o 10 goa:l para os seus. Cêrca de Cr$ '5.500,00 foi' quanto '(Elétro, Técnica Mecanográfica)
quatro. Após o empate, forCe e-oni'nsão rendeu a tarde esportiva de ant.e- DE
Veio a segunda luta entre os regista-se no arco de IsaiaR, que ontem. ROBERTO LAPAGESSE FILHO

dois poderosos conjuntos, luta .9ue Gastão alivia muito bem. AVAl E PA!ULA AAMOS-VENCE- Hua João Pinto, n. 32 - Floria-
teve como palco o campo ela rua Prossegue o jogo, disputado ca- DORE.S DO INTERWR nópolis - Santa Catarina

Bocaiuva, portanto no reduto do da vez com maior ardor e entu- 'Como �nunciamos, Avaí e Paula Consêrtos, Lirl1pezas -e Heconslru-
Figueirense. siasmo pelos 22 contendores. Au- GASTÃO, médio alvl·negro Ramos excursionaram ante-ontem ções de Máquinas de escrever, cal-

. Para tal reJrega, o alvi-negx:o guslo perde boa ocasjão para de- ao interior do Estado. O alvi-ci'..- cular, somar, -Contabilidade, Hegis-
:achou ,que devia armar-se, tanto cretar o desempate. ras por intermédio de Nelsinho leste enfrentou e venceu, em lta- tradoras, Balanças automáticas"
.que manelou vir de Pelo-tas três 2x4 - Auausto que estende a Teixeirinha; o fa- jaí, o "onze" do Estiva F. C., por Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

dianteiros, considerando a neces- 31 minutos d,e 'jogo; aLruque do moso atacanle atirou forte,
-

ha- '3 x ,2.- gOlttar, Fogà:reiros, Esterilizadores e
.sidade de fortalecer o ataque que alvi-negro; Nicolau corre pela es- "endo Ma.fra, que sl1bsLituira \Pela mesma' contagem acima, o ApareUios Elétricos em �eral
cOnstituia o ponto fraco da e.qui- querda e atira forCe; Oscar salla Isaias, defendido parcialmente, Paula Ramos logrou abater, em Serviços rapidos e gara-ntidos
pe. Os três "players" foram lança- espetacularmente, conse,guindo to- largando a pelota que foi aos pés Imbituba, d Imbituba Atlético Preços Módicos
dos contra o Palmeiras, portanto ear na eSlfera que .AugusLo apro_ de Juarez que, após hesitar um Clube. Orçamentos sem compromisso.
na primeira ocasião, sem ao me- veita para mandá-la ás redes. O pouco, enquanto a defesa alvi-ne- •••••••• •••••....••.. . .••... , ..••

nos .fazerem ,um teste. escore de 2 x 1, pró-Figueirense é gra cochilava, atirou ,com endere- FIGUEIRENSE 4 X PAULA CHEFE DE ESCRITÚRJO
-Mas uma grande surpreza esta- mantido na primeira fase, ço certo, assinalando o 3° ponto RAlMOS 3 .

Firma industrial.preeisa de pes-
va reservada aos adeptos do Fi- 2 x 2 - Augusto do Palmeiras. Disputando o bronze "Nelson sôa com prática de eE<critório e de
;gueirense. Ante os olhos estupe1'a-, O .segundo periodo da luta foi Sadinha faz () 4.0 "goal" Nunes", defrontaram-se, sábado á escrituração' mercantil.
tos dos assistentes, os locais 1'0- iniciado ainda com o Figueiren- Mais cinco minutos e Sadinha, tarde, os quadros juvenis do Pau- Ca�·tas para Chefe de Escritóri6.
Tam batidos pelos visitantes que se jogando mel.hor, o que dava a em belo estilo decretou o 4° goal la Ramos e do Figueirense, ven- Caixa Po�tal, 139, mencionando ha-
,realizaram uma partida brilhante, impressão de que sustentaria a palrrn:.irista. cendo êste último, por 4 x 3, for- bilitacões e pretenções.
fazendo J'u's a todos os aplallsos' d mando -com a seguinte constilui-.

• ! vallLagem no marca 01'. Os paI- Sadinha e Juarez completam, Guarda-se sigilo.
Maior surpreza veri,ficou-se no meirenses pareciam perdidos, á a contagem

I ção: Ortiga, 'Carlinhos eMita; Má-
.••• • ....•••••..... , _ ••

o€s?�re registado. Não se podia ad- medida que o adversál'io prosse-, Os 10cã1s já esta"am irremedia-
rio Leite, Nazareno e Roberg; João

,�Itlr que o "esquadrão de aço" guia no seu intento" de conservar' velmente perdid(;s. Marocí, abu-
Maria, AÍl'Lon, Meil'eles, Ewaldo e

:!fosse "surrado" em seu" próprios a t
_

C' I
Galifa.·

, .

'- COD agem, senna aumen a- a, co- saneio do jogo bruto, após contlm-
rdomImos' pela vergonhosa conta- mo se podia preve�. dir levemente o extrema Marzinho, FrLAMENGO X FLUMINENSE
'ge� . d_e 6 x 2, após aquela bela, Aos 23 minutos inicia-se forte abandona o gramado com o pulso Flamengo x Fluminense, o Qlás-,exIblçao em Blumenau. -ofensiva dos viSitantes, enquantó- deslocado resuItanle de um en- slco do futebol carioca, ontem dis-

� Figueirense ·decepcionol1 no
I

o poder defensivo do' alvi-negro contro co� Teixeil'inba. Di3man- pulado, terminou empatado por
maIOr amistoso intermunicipal do ,decaia sensivelmente. Parecia que Lino entra no lugar de Morací e 1 x 1.

Mais uma brilhante

(DeleyitoJ

Celeste

LEIAM !\ REVISTI\
o VAtE no ITAIAI
o "Colég'io Barriga-Verde'"

está construido o seu majesto-
so prffljo p, np('P!ils1tfl ·d4l. !iio.
valioi':l c(llllll(lrll��io,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A tradição de seriedade- em Clube de
novos planos aclaptados

Sorteios. de nhrca<3orias agora com

á legislação em vigor

Distribue em premios

Atualmente I de Cr$5.000 �OO, 5 de' Cr$ 650,00
5 de Cr$ '250,00

.1.Ir�0IJ. tuJWJD, • .-w- .•• aotlelu ....51..... .,
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Dr. Polydoro S. Thiago
:Jfédico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDICA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
J)oc:nças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glãndulaa

, internas
NltUROTERAPIA - ELECTRQ.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 Aa

18 horas
Atende chamados a qualquer bora,

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
R.. idência: Avenida Trompowski, 62.

Fone 760

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anua e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, sn, 66 - Fone 1.661
---_\� -

Dr. Mário Wendhauseu
C1lnic'ilo médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

.

Consulta das 4 às 6 horas
Residência: Felipe Scbmidt n. 38.

Telef. 812
'

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res. intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, uter 0,

ovários e trompas. Varicocele, hidra
ceIe, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

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

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

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das W ás 12 e das 14 ii
15 brs. Residência: Rua Blumenaa,

22. - Telefone: 1.620

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estornago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia 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

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - T�efone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
Edifiício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8:,4

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

,

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno dr Hosp i tal Psjqulá
trtco e Mau lcômío Judiciario

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

rruRVOSAS
Consultõrio: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Resldêncía : Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradent.es 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo-

Profissionàl '-competenta- - Servi�o raptctcr e garanticto--
.._----

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10·f. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta r,edação.
__,-------------------------------------------------------

Guia do Para,ná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

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

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Moraes; n. 626. - Curitiba.

o

Ai·%.'-, riã.riIa Fabricante e dllJtrlbuidOt'es dali afamada. CGn- I,:'11 '11 f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. PGI'U' um gl'an.
d. 'Grtlmentcf d. aasemira... rllcadG'. brinl
bane 8 barato•• algGdõel,'mofoin•• ayiamentGI

para alfaiate.. que recebe diretamente da.

I/Í, COitO •

IA CAPITAL- Of1o.tno a CltsDg40 do. Snrll, Corn...cS••t�. do lnt.rtG1' no .entldo d. Ih. fanrlllm "Imo

ortte:r õ•.. fetuoJ'fIIlm .:una (l("rn"l'alil� MATRlZ em Flol'toDopoliil. - FrLIAIS em Blumenau • Laie••
SB���mmDamg���.m...�.._=sa � =_ .,I D5 ,.••.s� ag..�� ...

144
, �.'ha,•• td hrlCO>1,

..hJ;·;;:li

lrut\Sport8d HgUJOJ· e- to o e carQas 00 pô r r o de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 VOBI
Infol'mações com 09 Agente.

'

F 10m nôpo i� - Carlos �Hoepckt S/A - OI - Telefone 1.212 (. End. r elege
São Francu cc do Sul -- Carlos Hoepcke S/A CI- 'I'elelone 6 MOORE: MACK

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 bores, as_au,gir;ê;es. da

ZYH .. 6 RadIo Difusora de '-Laguna.
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina:- Brasil
«UA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,- 66 • 1,- ANDAR
C"I;o;A POSTAl,Ml . IE\EFOtIE6e�1I . TI1LrGII ... ,,",S: .PII'OTtCIOIIJt.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Fe Iipe Schmidt. 22-·Sob.
C. Postal, 69· Tel• "Protetora»

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

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica,. Serv iço Eemered s , En trega
imediata. Preços sem concorrencia

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• dvel

Conltituição d. Socl.dad..
NATURALIZAÇÕES
Titulol D.olarat6riol .

Elorlt. -- Praga IS d. N09. 23.
10. andar.

R.lld. - Ruo Tiradent.. 47, IFONE o. 1468

QUU VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 7
PROCURE

ftlfaiataria
Â

Mello
Rue Felippe Schmidt 48

Casas Pré-,Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$· 500,00 o

metro quadrado _

Consulte·.lOS sem compromtsso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
.

Tel�grama KE'" ISGr1 F orlai�õ�oH�
•
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A data de ontem recorda
dos lque

_ em 1.625 Pedro Teixeil'a, após
fI vi Iória rio dia anterior desemhal'

Cf,e. na Ilha de Tucuius (AmazO

nas), tomando, quasi sem resistên

cia, dois f'or í.ins do= jngl,izf�s, co

mandados por Ph il ipp Pursrll.

Adiante leve o Cap- Favela de lutar

com inglêzes e nolandez es que lhe

vieram ao encalço, morl',�n\]o I1('S

.te choque Pursell e OUd:lPI1, pntl'e

outros. 05 demais inimigos se ren

deram à Pedro Te!xeira;
_ em 1.630, cumprindo ordens

do General Matias de AlbuquerqLle,
Antônio RibeiJ'o de Lacerda assal

tau e tomou o F01't.e "Ernestü�",

que os holandezes haviam levanta

do na Ilha de Santo Antônio, no

Recife;
_ em 1.635, o Cap. Diogo Rodri-

gues derrotou um destacament0 ho

landes na povoação de Jangadas;
_ orn Ul27, o Coronél Bento

Gon\�alves, com 220 milicianos, der,

rotou parte da Cuvalai-ia argentina,
no Passo de São Diogo, r-etoman.Io

'a éavalhada que eles levavam para

a Banda Oriental;
_ em 1.866, travou-se a Pl'iDl'!ira

Batalha de Tuiuti (a segunda ftli

rrri 2 de Novembro de 1867), cnU'o

Brasileiros comandados por Ú iQ.

Tio (� Paraguaios' comandados por

Banias. Nesta Balalha distinguI
ram-se, entre antros, os bravos ('�

tarinenses Jkigadeiro 'Guilbenr,,"

Xavier de Souza e Coronéis Jacinto

Machado Bittencourt. e Fernando

Machado de Souza;
- em 1,888, nesta Capital, reali

zaram-se imponentes festejos pela
abolição da escravatura;

- em -.942, foi torpedeltdo por
snbmarino do "eixo" o navio mer

cante "Gonçalves Dias" de 7.800

toneladas e 52 homens de 'tripula
ção;
-

_

em 1.943, o Tiro de Guerra
nr. 40, de bélas tradições em nossa

Capital, presLou homenagens ao

Exél'cito Nacional, pela passag'em
da data, montado guarda, durant.e

,todo o dia, aó Monumento dos

Praça "15 de' Novembro", tendo so

bre um sarilho a Bandeira do Im

p�rio que esteve no teatro da luta.
A data' de hoje 'recorda-nos que:
- em 1638, o Principe .João �\LUI'

ricio de Nassau,. embarcou com SLla�

tropas, deixando a Bahia;
- em 1645, Henrique Dias,' inva

diu o território ocupado pelo,; h(r
landezes, apoiando a illsurreiçHo de
Pernambuco;
- em 1810, foi proclamada a I)I

dependência da Argentina;
- em 1827, o famoso guerrilhei

ro .José Teodoro derrotou na c(/

chilha de Pedras Altas, no Bt;)
GI'ande do Sul, um destacamento dil
coluna do General argentino V"..al·

le;
- em 1865, a esquadra brasilti-

1'a, sob o comando de Barr:oso, �ra
VOll o combale de Corrienles vell

cendo 1.500 paraguaios ao J�lando
do Major Martinez;
- em 1869, o Coronel da Gu.,rda

Nacional, Manoel Cipriano de Ma
rais, atacou o acampamento p"pa
guaio de Cerro-León, pondo erl!

fuga as tropas que ali se achavam;
- em 1871, embarcaram com dl::s

pera triz D. Tereza 'Cristina ausen

tando-se do Brasil pela ;rinlcira
vez. Neste dia começou a primeira

9
regência da Princeza Imperial D.

------------------------- � I Isabel, que terminou a 30 de Março
de 1872.

Florlan6polb, 25 de MaiO de '948

Visitá de congra ..

tDla�ões
Esteve ôntem, no Quartel do 14"

B. C., em visita de coníraternlzr.

çâo, apresentado cumprimentos p�

lo transcurso d'o 82° aniversár-io da

Batalha de Tuiuti, grande feito do

passado, o Exmo. Sr., Contra-Almi
rante Antãó Alvares Barata, Comau
dante do 5° Ditristo Naval, que se

fez' acompanhar por alguns oficiais

de seu Estado/ Maior e de Sub-Ou-

Exames na

Estensüce
I "

os RESULTADOS OBTIDOS PELA
2a TURMA DO CURSO DE

APERFEIÇOAMENTO
O Departamrnto Estadual de

Estatística no íntúíto de promover
a elevação' do nível ,cultural e 'fun

cional dos .seus servidores, vem rea

lizando Cursos de aperfeiçoament.o
obrigatório, onde ?ão m inist.rados
pnsinamentos teórIcos e práticos
Na semana finda, foram realizados
os exames finais da 2a turma da

série de ESTATiSCOS-AUXILIA
RES, versando sôbre Inglês, Geo

grafia, Matemática e Estat.ística,
Os exames, que tor-am realizados

no próprio Departamento, tive
i-am a assistência direta cio Exmo.
SI'. Governador do Estado, por meio
de seu digno representant.e, o prof'.
Barreiros Filho, Especiahnente
convidado para examinar as teses

es! atísticas, na parte económica,
pa'rticipou da banca examinadora
o dr. Carlos Gomes de Oliveira; ex
Presidente do Instituto Nacional do
Mate e destacado membro da Co
missão Est.adual de Preçog, onde se

I,.�m dedicado ao exame da funda

mentação econômica do E::itado.
Examinaram na matéria lêêionada
0<; senhores professo,res: Dl', Wal
domiro Cascaes, em Inglês; Dr .

Vilmar Orlando Dias, em Geogra
fia Humana; PI'O['. Anacleto Damia

ni, em MatemáLica (AJgebl'a, Geo
netria e Trigonomelria); pro.f• Al
mir José Hosa em Estatística 'Teó-
rica e Aplicada).

.

As notas finais atingil'am n'édia
bastante elevada., havendo a 2a
turma demonstrado ,grande al�ro
veitamento, Não houve nenl1uma

rl'provação.
Os 10 alunos apl'ovadcfs foram:

Célia Brogníli, Dilma de Assis Mo
ruis; Francisco Dual'le Silva, João

CS Valécio Hebêlo, José SObierajski,
sexos se obrigam à apresentação de Len�r Leal, Maria Alice Santos,
carteira escolar" para gosarem do MarIa" CascaeR Brasil,

..... Maria N ilsa

abatimento; Spogonicz e Stlely Gouvêa. Os pri-
2) Os preços vigorantes 'são os

meiros lugares foram obtidos por
Maria Cascaes Brasil, Maria Nilza
Spoganicz e Suely Gouvea, com no

tas cli'stintas,
A 2a turma receberá os àiplllmas

no próximo dia 29, dedicado ('mIJO

DIA DO ESTATíSTICO aos que tra·
balham na lide dos número:3 ,� dos
questionários.
Ao. doutorando Roberto Lacerda:

Diretor g'eral do DEE, expl'iminos
nossas congr,atulações pOl: mais
6sse sucesso do Departamento que
dirige.

cíaís, Sargentos e Praças.
Recebidos pelo Comandante rla

qüela "Unidade de nosso Exército.

Major Coraélío de Cr,;tro Pinto e

Oficialidade, Sub-tenentes, Sargen
tos e Praças, os visitantes, após O�

cumprimentos de estilo, se demora

ram 'em agradável palestra, confir
mando os fortes sentimentos de ca

mat'adagem e solidariedade que
unem os componentes de nossas

forças armadas.
Durante a visita foi servida aO<i

hornenageantes, uma taça de Chal11-

papne, sendo então trocados brin

des.

...'P _ 'P �

Os 'estudantes e
os cinemas

,Em virtude de recente acôrdo
com os proprietários de cinemas

tle�ta capital, o "Centro Acadêmico
XI de Fevereiro" dede-nos. que tor

nemos público, com vista aos estu

dantes, que ficou estabelecido o se-

guinte:
1.) Os estudantes de ambos

seguintes:
CINES RITZ e ROXY: três Cru-

zeiros nas sessões de segunda,
quarta, quinta, sexta, sábado (! .1,)

mingo �s 16,30; três Cruzeiro;;; e

sessenta centavos, nas sessões .:le

20,30 dos domingos; dois CruzeiNs
sessões de terça-feira; Preço único
'nas sessões de domingo ás 13,30.
CINES ODEON e IMPERIAL: trú

Cruzeiros em todas as sessões ex- I�-' .-MM••-.-.-....- ...-.-......-.-•••...,..._
.. ;_-.-••

cetuando-se as de domingos,
18,30.

as

Telegramas retidosQualquer modificação da tabela
deverá ser ,comunicada aos estudan
tes pela comissão, solicitando-se de
todos os colegas colaboração no

sentido de se munirem das respc,>

Relação dos telegramas l'elidos:
Maria L, Souza, Amaro Vicente
Jacques, Adilia Marqnes, Pompilio
Oliveira Braga, Zulma Martins Sil
rio Silva, Waldir - Crispim Mira
N()ê�ia Macêdo, Roberto Rodrigues
Fanas, Benedito Ramos, Candido

ARNOLDO l:)UAREZ CUNEO Goulart, Jorge GaUois, Chaufia Ma-
Clinit".a Odontolollia ron, Isaura NObrega, Cristina Go-

NOTURNA mes, Mazilda - Mauro Ramos, Pau-
Das i8 às 22 horas, com bora lo Marques, Alvina Vieira, Mene

D?ar:cada, a ca.rgo de abalizado pro--l guzz.o Nunes, �
Purisimans Filial,

f}SSlOnal MarIO Silva, Maria Aerncr e .José
Rua Arcipreste Paiva 17 Vicente Beria.

tívas carteiras.,

f Concurso Rainha' da Cidade
Sob o patrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.
'

Voto para Snrta.
--------.-------------

Ontem. e boje;
110 passado

CO.IR. CASra,
QDlDA DOS ca·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Ministério da
Marinba

Ordp,m de cessar lo
Tel Aviv, 21 (D. ,P,) - O GOYêr

idi
n

ele Israel decí lU ordenar a S\1s.
COMANDO DO 5° DISTRITO pensão do fo�'o na Pal�slina "sem

'NAVAL pre que a. parte conlraria aja lI"
Florianópolis, em 24 de maio de d

U

mesmo mo o e ao mesmo tempo"1948. . -

d t
.

Admissão ao "Quadro de Médi- Ess� decisão a, o ou-se enquanto
cus. da Ar-mada" os Judeus contínuavaru cOlllbalert.
Estão abert as na Sóde rio 5° do em Jerusalém e as prillleir�

Distrito Naval (Edifício IPASE), informações não confirmadas '

a té, o dia 17 de julho próximo, ÚS, ," r'

ln.

inscrições para o concurso ele ad- dl�aVal11 ser pouco PrrO\ áV�1 qUe o

missão ao "Quadro de Médicos rio, ReI Abdullan da rransJordânia
Corpo de Saúde da Armada", nu! aceitasse a tregua proposta pela
poste ,dr. 1� _!enente, _

,i ONU. Pelo menos tentar-ia adiar
As inscrrçoes poderão ser, feltas'll resposta na espe.l'anea de. '

todos os dias úteis das 1ft as 1G,
"

'

" ,capIlu.
horas excéto aos sáhados, sendo i larern os Judeus de Jer usalem.

permitidas aos brasileil'os natos, I Tel Aviv, 24 (U. P.) - O Go.
com o máximo de 30 finos dI" ida-I võrno israelita ordenou a SllSpen.
de, e�l, gozo ,d.e seus d.iT'eilos civís i são provisória de fogo na Terra
e. polítícos, feitas mediante reque-I s t

.

te I ra d
rímento do candidato, ou por pro- I ,an a, as vm 1,0 s e hOje,
ouração, dirigido. ao Exrno. Sr. j (treze horas do RIO de Janeiro),
Contra-Almirante, Diretor Geral de: Despachos do Cairo, entretanto
S�údE' Nayal.e mais a aprc�e.nta. 'I: indicam que os árabes estão eXi�'
ça� rios ,;eg'lI�ntes dooumentos: a)

. gindo a captulação completa do
certídãu de idade Ioruecída pelo: '

dr � 'd"'
S

Regist ro Civil, a qual não poderá JU eu", ��mo 'Preço a �uspensao

ser substituida por q�.ttro qll�lquel'! das host il idades,

documento; h') car l.eir-a de !!1den-, Lake Success, 24 (U: P.) - O�:
tidade t' atestado rle bons ant,ec_e-: Estados unidos estão dispostos a
dentes, forneeidos pela r-epartição i exigir que os árabes sejam d
competente; c) cadc rn eta ou (!UrLI-) ,

". ",.,,'
e

ficar.ln de re�Hrvista

.

,da Munnha"j n:Ul.Clado�, como" agressores mte:'_
Exél'cilo ou AeronautlCa; d) ,at"cs- nucionais se os se�ls chefes na!),

tad .. de vacina passado. por mértico ] ordenarem, a cessaçao de fogo na

,'pgistl'ado no D. N. S, P., provan·hdo Palestina até as dezessete horas
. ,

,

I 'f' ar'natl" a

I
'

que o cantil< a!o Ol v· 'J, '. 'l' rl (quatorze horas do Hio de Janei.
menos rle 6 meses; c) atesta' o ,.�e ,

'

, , ,

'd
.

I d moral firmado p01' rlO!S! rol, quando explla o praw esta-
I OllClC a e . ,

'j 'b I '1 I I' li I
ofir,iú i� de Ma,l'inha, do EY'l'l'! rO) i

e eetr o pe o ",onse 10 (e flegu_
OLI ela Aeronautic.a, pm sel'\'l�I): I rança.

diploma dr mérlieo,. _ri,pVldmn:�le 'I .
_

rr'gistrado na rrpartH;ao COn1T!' t�n- .' ...
• ...

le, )Jal'a o exercício d� P]'OftSS;lO; "laDO de aV18"80
g'l 3 relr-utos do candidato nu La- r· v '

n�anho 3 x 1.
,

. ' om fC·lalOs Joeumentos aCllIJa extg�dos C e
devem te!:' as, firmas reconheoldas I Washington, 24 (D. P.) - a
em Labehao publico.

.

. " Goyêrno norte-americano revelou
O concurso comprt!endera as I';f:)-

i.. '

g'ui ntcs matérias, distribuidas ,ef!! esta nOIte um vasto proJeLo para.

seções: 1a) Higiene :'i�val e M,e(�lcI- I cobrir o país inte.iro com uma no·

n3 Tropical; .2a) ClmlCa M�dl?a; ,

va rêde aérea, cujos aviões civis �

33.) Clí,!i�a Cil'urgica e 'la) T(',ClllCa I militares possam voar em <1nanli
Opera.Lona, ., d "d' h

'

ANTÃO AL VARES BARATA, Con,

I'
ua es nunca ImagIna as e ora·

Lra-Almirante - COMA�DANTE. rios certos, sob quaisquer condi.
- ções atmosféricas. A realizaçãl)

-,.- 'PASTÃ-DENTAL--- dêsse projeto, anunciado pelos se)
ROBINSON cretários de Defesa, F'orreil1tal e

Comércio, Sawver, levará elez a

IMPERADOR PAfl:A 19Ht
" quinze anos, muito embora seja

Ao tei'minar os fe�teJos do,DIVl- considerado urge�te para trans-
no na Tl'indade, 1'01 procedIda a . . ' ,

. Ih elo Imperadol' pal'a 1949, portes comerCIaIS e mlhtare�, ql1
esco a

h' f' b
.

L
l'fcaindo a mE'sma na pessoa elo OJ'C unClOnam so um SIS ema

sr. Astrog'ildo Machado.
.

antiqu'ado e sôbre-carregado d(ll

Esta notic�a é a\lspieiosa p�ra contrôle do tráfego.
-aquell3 DIstrIto, pOIS o sr· Astro-I
gildo Machado, que acompanhou?
.antigo esplendor daquelas �olem- DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
dades, saberá repeti-lo no pníximo
ano, elada a capacidade de trabalho
e seu entusiasmo realizador.
Teremos, -assim em 19ft9, uma

festa do Divino com o brilho e a

animacão de outro tempo, tl que
fez da'queles festejos, \llTIa das
maiores tradições religiosas do E, cri tório:

nosso povo. nY 18 -

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Rua João PintfJt
Florianópolis

FRECHANDO •••

Entre os chefes mumClpais udenistas que, nas últimas,

elei�es, demonstraram ,a:preciável prestígio llessoal, está (}I

n'obre deputado Artur Müller.

INa AssembIéia a atuação elo político jaraguuense tem

sido disüreta, prudenle e criLeriosa. Não, é amig'o de mas-mas

e dá sempre às suas manifestações um sentid,o objetivo e prá
tico. Parece não lolerar as questiúnculas partidárias, tão aÜ"

sabor de alguns ele seus colegas. Quando do início da tempo
rada parlamentar, vimo-lo ausenlar-se do rec"1nlo 'Para. não>

votar em desapoio a uma 1)roLocolar moção ao sr. Governa

dor do Estado. Vez por outra vemo-lo em Palácio, onde" p,Qr

certo, o levam superiores interêsses do municí,pio que, dig
namente representa e que êle muilo acertadamente, coloca'

em plano mais alto que cedas e descabidas intransigências
udeni,stas. Amig'o pessoal do Governador, já os ap-anhamos:
em sel'enÍ,ssimo e democrático. ba.te-pap�, em banco do jar,...
dim. Por sôlbre isso tudo, devemos ao representanLe udenis

ta a fidalguia de palavras amistosas e cordi,aUssimas;. quan
do êsle jornal, .Iíá dias, fest.ejou o 35° aniversário de funda.

ção. Ao que parece, pois, tudo nos une e nada 110S separa a

não ser 'a acidental circunstância -de o sr.; AI'L'ur Müller per
lencer a um partido contrário ao nosso. Essas atitudes ele

gantes, de moç,o bonito, a1qui na Capiúal" infelizmente' não as

man.tem, .no interior, em seu município, o ilustre .deputado.
Lá, 9m seu jornal, entregue a c.onfuec.idb e atroabiliário' proce1'
populista, contraf,az O fundo das atitudes do dono aqui em

Florianópolis, E a conse,quência que S8' extrai disso tudo, evi
dentemenle,· depõe contra a sinceridade do ilustre' parlàmen
taro Do exposto, concluirei, valendo-me. da aguçada, sabedoria
do meu 'veLho amIgo Pantaleão, que devw de' haver, 120 casa,

algum equívoco no espaço!
E quanto às novas custas jud'icüíri'às - objeto de re

cente indicação do nobre deputado por Jaraguá - podemos
informar, segundo ouvimos, qne: o' respe!tivo' projeto está'
,em ccmclusão, na Secretaria da Justiça, E'ducação e ,Saúde.

GJJILHERiI1H. T.AL�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


