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Diretor de Redação GUSTAVO NEVES 5- Congresso Eucarístico Nacional
em Porto Alegre ..

o Diretor Nacional da Corupu nhi.t crande aCOlllecimento. Iniciando as.

"EXPHINTEH" concedeu ao "JOU- �n�s atividades, a EXTHINTER ]'i
NAL DO DIA", diário editado eLO deu andamento a bôa parte de seu

PôrLo Alegre, uma entrevista, reln-. programa, consubstanciando no se

- tando suas atividades que vem de- guinte:
senvolvendo no sentido de propor- . a) entendimentos com as COlIlpa

Rio 25 (A. N.) - Tomou. posse cionar transporte e alojamento [, nhias r"e navegação marítima;
fI') cargo de Direlru- elo Departa- numerosos 'peregrinos, por ocasiào b) idem com as de navegação aé-
menta de Saúde Escolar, da Pre-
f'eitura do Distrito Federal, o sr. do 5" Congresso Eucaristico Naeio-
Renato Pacheco. A certrnónia, que nal, a realizar-se na Capital Gaucira,
teve lugar na série dE'S3i� Departa, de 28 a 31 de outro próximo.
menta municipal, contou com apre- '.

1 II
.

senca do Secretário Geral da Edu-
EIS alguns deta 1eS do plano, e),.-

cação e Cultura. além de grande posto pelo Sr. Guilherme Mcleccui
número de professores e técnicos

t
mi referida entrevista:

do ensino. O novo titular recebeu o "
... Na última vez que estive. en;

cargo das mãos elo' SE'U antecessor, Pôrto Alegre, tive a oportunidade
dr. Daniel Gonzaga, que proferiu
um discurso, f'azendo um 1'et1'OS- de avistar-me' com o Cónego Luiz

pecto da sua administração E' sau- Vitor Sartori, Presidente da Gran
dando o novo díretor, O qual por
sua vez, agradeceu e saudou o an

tigo diretor, traçando, em breves
palavras, as diretrizes daquêle or

gão, sob sua responsabilidade.

ln. xxxv I Florlln6polls 10.259Quarta.feira, 26 de Maio de 1948 N.

Ao encontro da magistraturaIDir�tO(de Saúde
.

.. Escolar .

Foi lido no expediente da Assembléia Legislativa, ontem, o pro
jeto de lei do Executivo, 'que eleva os vencimentos da magistratura,
O assunto mereceu do líder da bancada pesscdista, naquela Casa, 11m

requerimento de urgêneia, que bem se justifica, em face das circuns
tâncias que fundamentam, ainda, o projeto governamental, :E que
vem sendo observado, em o nosso Estado, um fenômeno bastante in
dicativo da situação de constrangimento em que vivem os nossos ma

_gisLrados, resignando-se a, permanecer na carreira não sem enorme
soma de abnegação e apêgo aos mestres da -Justíça, obrigados a res

tringir 'Ü comum das despesas ordinárias, para que mantida seja,
através de constantes altas no custo da vida, a dignidade da magís
tratura catarinense,

Bem � percebe, pois, que o projeto enviado pelo Execulivo aos

51'S. deputados não podcrla deixar' de inspirar-se no mais . louvável
dos intuitos governamentais, visando a situar na posição de prestígio
a que tradicionalmente tem sabido fazer jús a nossa magistratura, E
o requerimento do líder pessedísta veio acentuar, sem equívoco, o

empenho a que nos associamos todos pela satisfação de uma justa
aspiração daqueles que, por seus' títulos de saber e de integridade
moral, têm .feito acatada e inatacável a Justiça catarinensc.

,� sabido que a carreira 'de magistrado em Santa Catar-ina, ultí
mamente, não estava sendo suticientemente compensadora, tanto que,
proporcionando as atividades liberais maiores perspectivas, era para
estas que se encaminhavam os valores de que necessitaria nos seus

quadros a nossa magistratura. Basla referir 'que há, no Estado, vá
rias comarcas sem juízes, evidentemente porque a ninguém tentava Rio, 25 (V. A.) - Na reunião

a carreira de juiz, a 'que se dedicasse absorventemente, ao invés das ele on! em da Comíssão de Justíça

franqueadas promessas de uma profissão liberal. do Senado, o sr. Olavo de Olivei-

Impunha-se, pois, a providência de que o Executivo acaba de ra apresentou parecer ao .projeto
ter a iniciativa e à qual, certamen te, não faltará o apôio decidido e

do senador Etelvino Lins, relati
- já agora, em presença do requerimento do deputado Nunes Varela vo ao preenchimento das vagas
� urgente da Assembléia Legislativa.

.

dos comunistas. Aborda o proble-
ma do poder competente para de
clarar o preenchimento" que é de

legado ao Congresso 110 caso em

foco pelo arLigo 5, e afirma que
o projeto não infringe a Consti
tuição. Após declarar ser preferi
vel a distribLlÍçi'io das vagas na

forma pOI' que dispõe o 'projéto a

uma eleição cujos inconveni entes

'nsurgem-se contra o carvão nacional ai j'mpetrantes
Rió, :65 (V. A.) - No Juízo da I Impetraram assim o mandado

ia Vara da Fazenda Pública, a. ele segurança para que lhes fôsse
emprêsa ICarvoeira Pacheco Mo- reconhecido o l:iil'eilo de comprar
reira e Wilson gO-llS Co. impetra- livremente o carvão estrangeiro e

ram um mandado de segurança ainda de o despachar independen
con tra o diretor do -material do temente da aquisição da quotá
Ministério deViação, alegando que percentual de vinte por cento de Re'gressouaquela autoridade lhes impusera: carvão nacional.
a aquisiçã-o, paralelamente com a I' O juiz sr. Elmano Cruz, exami- Rio, 25 (A. N.) - Regressou de
que fazem de carvão estrangeiro, nando o caso, concedeu o manda- Buenos Aires o deputado Gabriel
de vinte por cento de ,carvão na-; do de segl1'Í'ança para o fim res- Passos, membro da Comissão de
cional. trito 'de reconhecer ás impetl:an- Constituição da Câmara. dos Depu-

.,. . dos E' delegado do BraSIl à Confe-
Alegaram a.inda que todo o éar- tes o �lreIto de hvrem�nte dIspor. rência Inter-Americana de Bogo-

vão ,que adquirem, não sendo êles
da quota. pa�te de c�rvao naclO'nal, I ta· Depois da referida Conf�rência,

c'
'

.

d
.

I
I cUJa aqmslçao lhes e compulsoria_ o sr. GabrIel 'Passos seguIU em

onsuml ores, m.as slmp es reven- .,1 mente imposta por fôrca do a"r I avião militar brasileiro para Bue-
dedores, se destma a revenda e, 1" d d ' t -I' 989" d

".

nos Aires, onde permaneceu até
dêsse modo, o Ministério da Via- ·1, o eCIe o el n.. �6, ,e 1946. ag·ora.

ção os obriga a adquirir vinte por
cento de carvão nacional, em cada

importação que fâzem, proibe, por
outro laelo, de vender carvão na

cional.

Tan Lo de louvável há 110 projeto a que aludimos acima, corno na

sugestão que, ainda no expediente de 'ontem da Àssel1l'bléia, fêz o de

putado udenísta sr. Oswaldo 'Cabral, dando éco a um telegrama de apê
lo à Assembléia,. no sentido de que esta se dirigisse, por súa

vez, à Câmara, a bem de que as tahelas de aumento de vencimentos
do funcionalismo favoreçam em maiores parcelas os funcionários de
menos elevadas caLegorias. Por mais que, porém, seja nobre o senti
do dessa sugestão, achamos que ela devera aguardai' o'\Ttra oportuni
dade para expressar-se como a expressou a palavra do ativo repre
�entante ela minoria, incorrendo 110S l'Íscos duma deselegância.

Ademais, é certo que parece generalir.úr-se, no país, a pretexto
de tudo,ou sem pretexlo ulgl,lm lC o caso do petróleo é elos tais ... )
uma onda de. agitações e de tumulLo, nada propicia, em verdade, ao

sereno exame das questões em foco, mas talvez propiciatória de ma

nobras de dfstribuição eslratégica das posições; para efeitos talvez
menos claros. Poder-se-á inquirir se a celeuma em redor das Labelas
<le vencimentos do 'funcionalismo não eslará no caso, já que, é sabi

do, na Câmara e no Senado, o ponto-de-v.ista predominante a respei
to não é o que fav,oreça os servidores de mais altas caLegorias.

'l\ambém o sr. PresielenLe da "RepÚblica já -se pronunciou e per
suadimo-nos de ,que, nos Lêrmos ,em que o fêz, não estará em desa
côr{]o com a'quele pohto-de-vista.

O mais é chover no molhado.

Mandado de Segurança contra o Diretor
do Material do Ministério de Viação

rina.
1!: importante assinalar, que todos

esses navios permanecerão em \l'

pôrto da Capital Gaucha, até a con

clusão do Congresso, ficando os pf;

regrinos nele's acomodados, inclu

sive pará .'IS. refeições. Uma. espécie
de hotel flutuante ...

O Sr. Melecchi se refere, também,
amplamente, ao transporte dos nare.

grtnos, que preferirem a via aérca ;

I Virão os enormes aviões "CONS

salient�, o Si'. Olavo
_

de Olivei.ra ITE1..LATIN'" com capacidade para
conclui pela apr�vaçao. do proje- mais de 40 passageiros. Esses for
Lo. O parec:r ser� pulbhcad� pa_ra midáveis aparelhos conduzirão os

que sôbre ele delibere a Comís- peregrinos da Argentina, Paraguai,
são.

Chile e Bolívia. Da última vez, 'JU!!
O senador Lúcio Correia; pes- estive nesses países, procedi a um'

sedista de Santa Càtarina, apre- levantamento quanto ao interesse
sentou ao projeto a seguinte ernen- ali' despertado pelo Congresso Eu
da: -

caristico Nacional do Brasil, verífi
"Acrescente-se ao arLígo 2°:

cando, que será muito elevado o nu-

"Parágrafo único:
mero de peregrinos, que devemos'

Se for fixado novo quociente,
esperar daquelas paragens.

será ressalvada a situação dos re-
Quanto ao transporte aéreo den-

presenLantes definitivamente di-
tro das fronteiras do País, Já está

plomados e já no exercício do 1 t d a valiosa
mandato". p enamcn e assegura a

cooperação dos novos e gigante�cu�
._._ _ _ _ _._ .. _ _ __ .. _ _ _ _ " _ _

_ .. __ aviões da "VAHIG", que trarã·,) os'

peregrinos de São Pauló, Rio d� Ja

neiro e Belo Horizonte.
Penso finalmente conseguir ira

zer via marítima numerosos eOll

gressi:.:tas ela Argentina, d,o Chil.c e

do Urugugai, em navios da Compa
nhia Argentina de Navegação "D011-

dera", cujos confortáveis barcos
Lambém ficqriam atracado!> no por�

to, até o final do Congresso ...
Dentro de poucos dias estarei n�

A sub-comissiío não reconhece a
Rio de Janeiro, de onde voarei até

competência jurIdica do Mini�té.-I � t' 'p I' 'o Amar.onas, com escalas por todoS'rio da Educacao para par ICI a

dessa questã.o> e vai prosseguir os os Estados do Norte Brasileiro, em·

seus trabalbos, tendo convidado os propaganda do 5° Congresso Euca.
representanLes daquele Ministério

ristico Nacional. Deixarei tudo ori
para

-

acompanhá-lo. Ao mesn_:o
Lempo, o MinisLél'i.o _

de Educaçao cntado, para a maior facilidade do,;

designou uma comlssao, sob a pro- peregrinos. Na volata irei a São,
sidência elo prof. Lourenço Filbo,

/paUlo
e a Minas, com o mcsmo oL"

p"ra estudar a quesLão. jetivo, e finalmente ao Paraná c a

Santa Catarina ... ". -

o preenchimento· das vagas
Teve parecer Favorável na Comissão de Jllstiça do

Senado o projeto Etelvino' Lins

Prisão preventiva
Rio, 25 (A. N·) - Um despacho

procedente de São Paulo informa
que a Jdstiça comum, depois de
longo período de dis('u�são, sôbrc
u questãO' da cl'mpetência, relati
vamente {la processo elos parlamen
L:ires eomL1nistas que se encontram
presos naquelA capital, decretou,
por sentenç-a do Jui:r. da 2a Vara
Criminal, a pl.'isão preventiva dos
ex-parlamentares.

Ouro argentino para
os EI. VU.
Washington, 25 (U. P.) - Se

gundo o Departamento do Comél'
r�o, -a Arg'e_ntina enviou para os

]�stados Umdos ouro no valor de
CIl!co milhões e cincoenta e' cinco
mIl e 750 dólares, durante a sema
na que terminou a cinco de maio
cUl'rente.

Nesse mesÍno período a gTã-hre
tanha fez remessas dêsse metal no
valor 71.923,549 elolares. O valor
talaI ouro chegado aos Estadm
Unirl08 na citada semana alcançO\l
95.025,829 dolares.
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o \g�rieral Outra - agradece
'" ,� '" '" '"

_ Ào sr, Ce1sp Ramos, digno presidente em exereícío da Oo
missão Executiva do P. S. D., o Sr. General Eurlco Gaspar .l)u
tra, preclaro Prestdente da República, endereçou o seguinte te

legrama:
RIO, - 20 _:, Sensibilizado agradeço vossa mensagem

.

de

felícítneêes por motivo do transcurso d'o men aniversário natali-
d? Saudações. EURICO DUTRA.

.

de Comissão Organizadora do Con

gresso, estabelecendo OiU ele as

bases preliminares' da colaboraçào
da EXPRINTEH para o êxito ao

rea;

c) idem com as estradas de ferro.

Quanto ao primeiro tópico, JÍt.',
posso antecipar que, do PARÁ sai

rá um dos maiores navios do Loíde

Brasileiro, conduzindo todos o.s pe-: ,

regrinos desde o Amazonas ate a'

Capital Federal. Um dos "IT \.S'"
da Costeira, cuidará do transporte

.

dos peregrinos procedentes de Sá<l

Paulo, Minas, Paraná e Santa Cata-

As taxas de
ensino
Rio, 25 (V. A.) - A sub- comi�

são incumbida do tabelamento do
preço do ensino insurg'iu-se contra
a dceisâo da vice-presidência desse
(']"g-ão, que considera o i\Hnistél'io
da Educação, como orgão compE'
tente para esludar a queslão do
preço do ensino.

o preço. do
«cafezinho»

o Crédito Mutno Predial, oferee.
aos seus associados o melhor pi...
no, no melhor sorteio, por Cr$, 5.00'
mensais.

Rio, 25 �V. A.) - Na próxima
quinta-feira a Comissão Central' Acõrdo Brasil-Hungria
de preços vai discutir a questão Rio 25 (A. N.) - Despachos
do tabelamento 'ou liberação das' procedentes de Budapest, notician:1
bebida.s. Há no plenário d�ste ó1'- que uma agência telegráfica infor

gão duas corre.lltes; uma ,qUê de- ma ter sido assinado um acôrdo'
comercial entre o Brasil e a Hun.

seja o estabelecimento de mar-
gria. Esse acôrdo objetiva a troca

gens de lucros e outra ,que é fran- de mercadorias num vador global'
camente pela li.beração.. O Sindi- de doze milhões de dolares·
cato dos Ho'tm, Restaurantes . e O Bl'asil fornecerá á Hugria aI··

Bares, dianLe desta situação en- godão, cacau e café em troca d�
cimento e eq�amento técnico.

gendrou um h1ibil golpe: cujas Este é o primeiro acôrdo econÔmi-
consequências será o anmento de co concluido pela Hungria com um,
preço do "cafézirtho" e da "mé- país sul-americano, depois da sua

dia". P'relendem os interessados· libertação·
------------------------

em lal golpe, solicitar uma majo- O "Colégio Barriga-Verde""
ração na venda aesLas duas últi- está construido o seu maj�!ilt�
mas mercadorias como compen- 80 prédio e necessita de su"
8ação no caso das bebidas. ,valiosa colaboração.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Info I-Olações
Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de Deus e da Ran

lâ Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Flol'Íallópo!is, etc-
.

Aos que o presente edital virem, saudação, paz ·e benção cm Jesus
Cristo. ,

Fazemos saber que, senelo o próximo dia 27 do. corrente, consa

grada à magna solenidade de Corpus Christi, em que se homenageia
a' própria Divindade no mistério do Santíssimo Sacramento; e para
atender aos justos desejos de nossos amados diocesanos: Havemos por

l:IEGUNDA-FEIRA bem determinar para aquela data a solene procissão do Corpo 'de Deus
Expresso São CistóvAo - Laguna que se ver-ificará como segue:

7 horas.
.

Reunidas as associações religiosas abaixo especificadas, e naquela

116A���a':iaçAO Itajal _ ltajal _ lI! ho- mesma ordem, dentro e no adro da Catedral; um pouco anln� das "iI)
Expresso Brusquense - Brusque - horas - fi horas da tarde - desfilarão ao sinal dado, lenta. contínua

. rasEx· B N�-a -to
e ordenadoinente, e precedidas da Cruz processional, e sob � di rr-ção

pressa rusquense - ..... H"'" imediata dos revmos. sacerdotes, chanceler e auxiliar da Cúria, que- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - JoillvUe acompanharão O préstito, obedecendo ao seguinte intinerário:'

...... ti horas, Praça 15 de Novembro - lado do Palácio - ruas Visconde de
Auto-Viação Catarlnense - Curitiba Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha. Marinho; Praça Getúlio

- R���f::ia Sul.BraaU _ Porto Alegre I Vargas,
rua Visconde de Ouro Preto, Praça Pereira e Oliveira, rua

_ 3 horas. Arcipreste �alva, Catedral,
Rapldo .

Sul-Bras1leiro .
- Jt)lnv1� -I A bênção, para que .não haja ínterrupção do .présl ito, será dada

AI! 5 e 14 horas. no adro da Catedral, para alcançar a. todos os fiéis.'l'IDRÇA-FEtRA � rei m d e tí d d
- -

titov ser
, .

Ailtf.l..Vlação Catarlnense _ POrto Ale- • o e
.

as n 1 .a es e assocraçoes, no pres ILO, sera a segllIllle:
gre - 6 horas. Cru� processional, Instituto Coração de Jesus, Asilo de órfãos, Congre-
Auto-Viaçã'o CatarmeTlSe - Curitiba gaçoes Marianas Femininas, Ação Católica, Associação de Sta. Tcresí

- A�t�X�I�SÇIiO Catarlnense _ Jolnvlle nl:a,_ Damas de Cari_?ade, AI:lOstoIados, OI:dem 3a de S_ Fruncisco (Fe-
- 6 horas. minína) , Congregações Marianas Masculinas, Irmandades, segundo a
Auto-Viação Catar1nellllle..,. TllbairAo ordem de precedêncía ou costume, Ordem 3a. masculino e por último,

- 6 horas. a Irmandade elo SS. Saoramento .

7 ��:.sso I
SAo CriBtóvão - Laguna - Cada .as�ociaçã,? deverá. apresentar-se com os respectivos estanrlar-

Empl'êsa Glória - I.eauna - 7"'. teso e dlstmtrv�s. São ye.rmItldas .cna.nças na procissão, só vestidas de
e �'h hOTas.· anjos para. abir o préstito 'que desf ilirá, como acima se disse, sem

leE;g;:::o Brusquerwe _. BrusqU8 -

quaisquer Int�rrUpç?es_ na' marC!la. Os fiéis e famílias que não puderem
Ao·'to-ViaçAo Itaja! - ltajal - 15 no- acompanhar a procrssuo devemo postar-se nos passe ios das ruas do

raso
.

.

. trajeto, para asststirem a :::ua passagem.
_

Rapidc;> Sul Brrsllell'o - Jõmvlle - b Para asaíst.irem à procissão de Corpus Chrlsti deverão achar-seõ) e 14 hora'QU.ARTA_FERA à hora marcada. todos os clérigos de ordens menores e sacras, seculares
A.ut<h.,Vlaçlo Catarlnense OUrltlba e regulal'es, eXIstentes na capital, para o que ficam por êsse convl)-

- 5 boras. cados. .

Auto-Viação Catarl.n� Jo11lY1le
._ 6 horas.

Auto-ViaçAo Catarinense LaguruI
.

- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JotnvUe - !li

5 e 14 horas.
Expresso Silo Cr1stovao - Laguna -

7 horas .

ExpreSllO Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Vlaçlio- !tajal - Itajal - 16 ho

ras.
.

Exprésso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas .

Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre
- 3 horas.

farmacias d·e plontão Al��-�agã���=s!
MES DE MAIO Auto-Viação Catarlnense

C
. - 5 horas.

t6 Domingo Farmácia atarmen- Auto-Viação Catarlnense
se -_ Rua Trajano; •

- 6 horas.

Auto-Viaçllo Catarinense - Tubarão
22 Sábado Farmácia Ratdiveira' - _ 6 hOTas.

Rua Trajano; Auto-Viação CatarlnellBt! - Lapna
- 6,30 horas.

23 Domingo - Farmácia RauJI. Expresso São CrlstovAo Laguna -
.

.,. hora.s.veira - Rua Trajano; Emprêsa Glória _ Laguna - 6 112
29 Sábado Farmácia Santo Agos- e 7 112 horas. .

Expresso Brusquenee - Brusque -

tiBho - Rua Conselheiro Mafra; 16 horas.

30 Domingo Farmácia Santo Agos- Auto-Vlaçlio Itaja! - Itajat - 15 ho-
ras.

tinha - Rua Conselheiro Mafra.
.

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - Aa
5 e 14 horas.

O serviço noturno será feito pela Empresa Sul Oeste J.tda _ Xapec6 - ás

Farmácia Santo Antônio sita á Rua - 6 horas.

P· SEXTA-FEmAJoão mto. Rodoviãrla Sul Brasll - pôrto Alegre
A. presente tabela não poderá ser - 3 horas.

Auto·Viação Cl1tarlnense
alterada sem preVIa autorização _ 5 horas.

deste Departamento. Auto-Viação Catarlnense
- 6 horas.

Auto-Viação C3Jtflrlnense - LallUIla
- 6,30 horas.
Expresso São Crlstovlio

7 horas.
Auto-Viação ltajal - Itajal - 16 ho-

11te t� Procissão de Corpus Christi
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Viacão Aérea
.,

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - .,40 - Norte

PANAIR _. t:2,47 - Sul

CRUZEIRO DO SUL .- 13,55
.Norte

Terça-feira
QRUZEIRO DO SUL - 12,00 �

Norte
VARIG - 1.2,3� - Sul

Qutrrta-feira
PANAIR - S,46 - Norte
CRUZEIRO D@ SlITL - 11,00

)S"orte
VARIG - H,40 - Norte

,. PANAUi - .112,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 -:- Norte
PANAIR - S;30 - Sül
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO S"WL - 13,55 -

Norte
flI\UZEIR@ DO SUL - 15,30, -

Sul
Sexta-feira

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

Sábado
VARIG � 12;30 - Sul
€:RUZEIRO �O SUL - 13,55

N.orte

}J)amingo
PANAlR - 9,40 - '.Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Sul
PANAIR - 12,47 - Sul.

·\�"'::"i .

'I'otal Cr$ 104,00"
Além dessas despesas existem aS',

relativas ao "exame médico" proee-,
dido por três facultativos, e as do
"aluguel do veículo", quando (),

examinador não o possUIr.
Cumpre-me esclare0eI' que, de-'

Aos fiéis reconwndamos o maior l'espeito ao SS. Sacramento, em
acôrdo com o Boletim do Comelh'n-.<

que ·está verdadeira, real e substancialmente contido o Corpo ele Nusso
Nacional de Trânsito n. 18-19, de- .

Divino Salvadol'. junho-setembro de 1946, a con��".Outrossim l'ecomendamo-Ihes tenham ornadas as ruas e as frenles
Cão de veículos al1tomot�l'es 'UJ€J;-.

de suas casas, em homenagem ao tão augus(,o mistér1o.
. tos à legislação de trânsito depen-

Hipotecando a todos antecipadamente as nossas humildes bênçãos, de de habilitação, v()l'ifi,cada .em'
nutrimos a certeza que tudo correrá par'a a maior glória. de Jesus Sa- e'xame prestado perante as repar-
cramentado e honra ·da religião em geral. tiçes de trânsiLo do Distrito Fe(Je�

Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, sob o Selo de Nossas
ral e das 0.apitais �lo� Estados (7

armas e .sinal do Chanceler do Arcebispado, aos 18 de Maio de 19.-\8.
Ttlrritórios 'ou Comlssoes, pOI' elas.

(ass.) Cônego Frederico Hobold, Chanceler do Arcebispado, Josá
onranizadas.Renato de SOllza, Provedor da Irmandade do SS. SacI'.
Torna sem efeito o "comnuica-

do" desta InspeLoria publicano M

"Diário Oficial do Estado", em 13'
do corrente mês, referente às des
pesas para o fornecimento da "Car
teira Nacional de Habilitação".
Florianópolis, 20 de maio diJ"

1948.
Olávio Rech, Inspetor Geral.

'Ordenado de
(R$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter �.

locação para trabalhar 'oesta CapitaJ'
ou nas seguintes cidades:

Itajaí - Joinville - Porto Uniã�'
- Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagen§>'

iSÃO JOAQUIM, grande gleba de .terra com cêrca de 5.000 pinheir . .)s em torno das cidades citadas.
de 40 cen\imetros de diamentro e muitas outras bernfeitorias, como Cartas do próprio punho, si pos-

seja serraria etc. Dou informações detalhada,s aos interessados. preco
.

tivel acompanhando fotografia, par8'
r O 000 eX. Postal na. 5 - Florianópolis.,ur$ 50. ,00.

Borario das empre
sas rodoviarias

. . . . . . .. . . ... 4

..

s

tnspero-te de
Veícu·lo�
Levo ao conhecimento dos iútcc,

rassados que as despesas para ') for_
necimento da Carteira Nacionab'
de Habilitação, das categorias dê-·
amador ,e profissional, filo .IS se-.

guintes:
Snlos estaduais vara

a carteira Cr$ 58,00..
Dois (2) examinado-

res â Cr$ 20,00 Cr'$ 40,O{)l,
Custas do Inspetor

Geral
'

Cr$ 4"o();:
Idem do Escriturá-

rio ... ... _ -
- .. - .. Cr$ 2,o()ol

POrto

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva s'em demora ao Escritorio Juridico e' Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
critorio s·e encarrega de acompanhar e requerer no Ministério . da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórci.o e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz.

...... � • .. • • • .. .o.o " ..

o Mucus da
Asma Dissolvid(J�
Rapidamente
08 ataques desesperadores e violen-·

tos da. asma e. bronquite el!veneDa�
o orgamsmo, mlllam a energia, arrul

nam a saúde e debilitam o coraçi1o. Em,
a minutos, Mendaco, nova fÓl'nlu}u.

_ médica, começa a circular no sangue ...

dominando rapidamente 08 at.aqucs�,
Dêsde o primeiro dia. começa a desn.pa-·
recer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessário é tomar 2 pastilhas deMendac""
ás refeições e ficará completamente li�re
da asma Olt bronquite. A ação é mUlto

rápida mesmo que se trate qe �OS.
rebeldes e ant.igos. Mendaco tem tido·
tanto 'êxito que se oferece com .a garantl�.
de dar ao paciente respiração lIvre e Iác�l
rapídrunente e completo alivio do Bofn
ménto da 4 asma em poucos dias. Peça.
Menda<o, boje mesmo, em qualq�er'"
farmácia. A nossa garantia é a sua maIOr,'

proteção.

Mendaco A�IJ!�m�m"

Curitiba

JoinvUe

Caminhão Ford
Vende-se um usado, coml

COMPRA E
VE NDA DE
CASAS � TERRENOS

HIPOTÉCAS

AVALI�CÕES
lE(iAU:ACOES
ADHINISTMÇÃo
Dr IHÓVEIS

CTe.

��

".'.ALV.�;;" mCuritiba

6 cilindros.
Vtlr e tratar

Cigarrob Souza
João Pinto, 16

na Cia. de

Cruz, à ru'"

Jolli.vlle
T:FI.EFO/'lC:
I'{I. 784

flUA DCODODO -.JS
rLOI'1/Af'lOPOLIS -.5Af'lTÁ CATARINA

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

Laguna -

,CASraso .

EX'presso Brusquense
16 horas.
Rãpld{) Sul Br3J�llel:ro - Join·vile -

às 5 e 14 horas.
gABADO
Catarinense - Curitiba

Brusque

Auto-Vlaçlio
- R�p���a�Ul DrasHelr'o _ Jolnvlle _

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, ·saJa, ba-
às 5 e 19 horas. aheiro etc .. Serve também para comercio. Preço Cr$ 220.000,00.
- 6 horas.

_ A6u������ãO Catarlnense. Jo!nvlle. RUA CONSELHEIRO MAFRA :oprédio de Comércio, com 2 p�vi-
Auto-Viaç.ll.o Catarmense Tubarão mentos, sendo o terreo para comérC.io e o superior para residência,

- 6 horas. ótimo ponto. Preço Cr$ 350.000,00.Expr�sso Slio Orlstovlio - Laguna - -0-7 horas.
Expresso Brusquense - Bl'Usque - RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais -inslal'ações, Pre-

14 horas.
ttaja! _ 13 hft. ço: Cr$ 250.000,00.

Auto-V!açlio Itaja! - �

raso

Expresso Brusquen·se - Nova Trenw
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 bons.

RUA ALMIRA,NTE LA,MEGO, ótimo prédio construido em terreno
de 17 x 30 Lodo murado, com 4 quartos, elc PrBÇ!o: .cr$ 215.000,00.

-Q-

CAPOElrRAS, casa desocupa.da com 3 amplos quartos banheiro
água quente e fria, banheir.o, chuveirO', instalação sanitária, etc. Pre-
ço: Cr$ 60.000,00.

'

-0-

RUA LAURA CAMINHA MEIRA, casa de madeira, 00nstruida em
terreno com 15x26, ·com 3 quartos, sal1\ de jantar, casinha, instalaeão
sanitária etc.. Entrega-se a chave no ato da venda. Preco Cr$ 40.000,00.

--().-

TEItRENOS
�UA FEL,JPE SÓHMIDT, tendo 11,50x30. Preço Cr$ 35.000,00.

Parabens 1
Muitas felicidades pelo naseime.

to de seu filhinho 1

Mas. não esqueça. q.ue o melhot
presente para o seu ''PIMPOLBO�'
é uma caderneta do' €R1!:DJ.T(}'
MUTUO PREDIAL.

..

() VALE De ITAJA.t
Proeqrem na A.gênela

Progresso,
LIVRARIA 43. LIV1tARIA

ROSA

COMERCIAN'I1!l: Bi 1IIIl It
t'T'() • Biblioteca do Centro Aea·
.�oo XI «r. FnereJro.

.

Coa·
trl.buiru, Maim, para • forma
elo cultural doe eatarbl....
.te amanhll

("Campanha � pró-Ihro" ..
� 4. Xl d. "'4iV....trol.

-Q

RUA BLUMENAU, tendo 8,70x32,
Preço Cr$ �5.000,00.

calcada, linha circular.rua

-0-

ESTREITO, 5 lotes de 10x40 (2.000m2), ótimo local. Preço: Cr$
50.000,00.

-0-
.

RUA SEIWIDÃO FRArNZONI, diversos lotes a partir de Cr$ 3.000,00.
-0-

HLPOTiECAS
Aceito capital para empregar sõbre garantias hipotecárias. COD

::mlte-me sem compromisso. Sigilib a:b90luto.Aviso aos Estudantes
Estudankls em fêrÍ11s que dese

Jem viajar conhecendo Lodo o Es
tado poderão obter (}8 fun'dós" noe
�es·sários ex.ooutando t'aci! tarefa
lua bem e:recutada lbes proporcio
nará ainda algum saldo em di·
nheiro.
Informações à rua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
16 ás 17.

--0-

RUA RUI BARBOSA, casa com 5
terreno 24 x 86 .. Preço Cr$ 120.000,00.

F A Z E .N D A

quartos etc. medindo o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��)���t���!t�:i,;m",i" I, !c���:��sa� l���:�::c;!«ormítóríos e outsas peças +�rú(J,
cerâmica São Caetano. Na sal I ,!to Muitos Anos Mais JovemANIVERSARIOS· Freqüentes levantadas ou micções DO-

.

�. estar haverá grandes paineis -te vi- turnas, ardência. restduos esbranquiçado.::iRA; �d'ERdMANhTN. B'ECK, ;

dro transparente, ensejando a visão na urina. dôr na base da espinha dorsal.
A efernér i e e oJ·e a�"Jl1atao. '

na ingua, nas pernas. nervosismo, debi-

;.1lniverEário natal ício da exma. sra- da paisagem. �i�d!\brer�:'ad:n;��::'�d.:d�d�,:: ;:;;'t":t��.d. Maria de Lourdes Medeiros Beck, COZINHA, REFEITólUO ,f\ LA- Esta glândula é um dos mais importantes.

'd I C \TANDERIA p') I I órgãos masculinos. Para controlar êstee.ríígna esposa o nossa pre:�a! CI C )11- ! ' : - j ares _. l nas a- transtôrnos e restaurar rapidamente aterrâneo ·sr. Herrnann Beck, con- ies, coletor de águas pluviais, EtGr- saúde e o vigor. siga o novo tratamento
,ceituado representante comercial. cientffico chamado Rogena. Mesmo que-iite. Ladrilhos hidráulicos. seu sofrimento seja antigo, garantimo.X X X

CO
.

que Rogena o aliviará, revigorizando sua
DR. AFONSO LIBERATb PASSAGENS BERTAS: _ U·- glândula prostática e fazendo com que

h
. .•. cam O 1° edifício ao 2° e este a�, BC , v. se sinta muitos anos mais jovem, Peça'I'ranscorre, 0Je, O anIVer.HU'IO �

. Rosena em qualquer farmácia. No.... gB-natalício do nosso distinto patrí- Pilares delgados e cobertura tine . rantia é a BUS melhor proteção,.

d Af Líb t b I' d R - indioado no tra-.CIO r. onso I era o, a a iza O "casquinhas". Piso de cerâmica. ogen,a tamonto de proat..cltnico em Itajaí, em cujos meios menta carissimo, era empr-egadomédicos e sociais tem lugar de des- PORTAS: - De vidros duplos " tites, uretritee e cistites.
com êxito no combate ao cancer. '.)

. taque. transpreates.
I I c o b a I t o adquire radioativrdad,Ás multiplas homenagens que, JANELAS: Vidro fosco 'ou artola-

B' X' V [quando manipulado em fornalhas'1��:t'����li�r:�t�r'j�t�f:��� ��� dOpAREDES: _ Pintadas a óleo em loco dos J" ;atômicas.1 S O S S

I
"

Salientou o sr. Lilienthal "11('
-e li ao as n s a .

A

I d h lkccbemos, datada de 15 do co!".' ....x x x
cores a egres, com esen os que

. . , ,exIstem apenas 26 onças de radlunROBERTO L. VIEIRA agradem as crianças. ' rente, da Cidade de HaJaI, a seguro-
E d T.T·d' t't

.

I 'nos sta os eru os, represen aur»Defiue, 'nesta data, o aniversário Os princípios gerais do ante-pro- e

"Prez: dar: S h' D ."

.

a quase totalidade do estoque munnatalício do interessante Roberto, [eto foram: 1°) máximo de seguran- reza o en 01'. - e ornem .

O ..
•enlevo do lar do nosso prezado .

do Sr. Presidente tenho o pI'U'zc
dial. cobalto ra.dIOatIvO,' no eutai,."

ça com o mínimo de despesas, 2°) 1_..,coest:aduan,.o sr· So�on Viéira" alto
ele' comunicar a V. Excia. q�e, em, to,

. exe�ce o mesmo efeito que :;funcionário do Tribunal Regional máximo de' efeito, com o mínimo de
. ,

I' radium,
é "virtualmente sem preço'Eleitoral e presidente do Clube DD" meios Em outras palavras' dar se- virtude de ter ficado vago os caro

d
.

f '1' A dl "'A .' ,

••• e e emprego maIS aCI. ra 1,)[: u-.ze de Agosto e d, e sua exma. senho- gurança e sobriedade, mas também �os de Presidente e Vice-Presidente,
id d d bait d

" d Ib L' k',"· . I ..,. 1'''' VI a e o co aloura cerca ue.. 1 a .

, IgoC! ieu a.
,graça à construção fazendo-a digna fOI procedida em reuruao, rea tzana

..
.Ao feliz 'Roberto e a seus ventu, A'

'
" 1? di'

_

para
cinco anos, mas não há Iímite pJ. a.rosos pais, o "O Estado" formula' da esplêndida beleza da praia que lem - o corrente, e �Içao a quantidade que se póde pro.ludr.os melhores votos de f'elicldades.J lhe servirá de moldura. aqueles cargos, tendo ficado assim

I CI Progresso ainda maior foi a:,·;t·:,· .. ,..... . .. ,
.

,
x x x ',A .obra seguirá à, �'i�ca o ,partido constHuida a diretoria deste ll"

çado na radioatividade de 01(!,,':0, IMPERIAL hoje ás 7,30 hora".ANTóNIO SBISSA funCIOnal. Cada edIflclO ter::l pl,�r.o be:
metais, aduziu o 'sr. Lilienthal. U QUATRO IRMÃOS A QUERIAMA d�la de hoje � assás grata para funcionamento. sepl prejudicar fi Presidente de Honra: Abrloll. . _

"'lO. COM A D·.o�· amIgos � admIradores do nosso
,f";

.

1
-

-.'

tA' . ] _ Fóes' Presidente: :Marcos FrancIs_lpresIdente da ComIssao d.e Ene. w 1 : ,nne axter' - WilHam,colega de Imprensa, sr, Anlônio, e _1{'Iencla (O :Ol!Jun .0: clrc:ll a "...., . .! Atômica informou também ao pn- Horden - Sterling 'HaydenP. Sbissa, diretor de "Cine Gazeta", çao, p, ex. sera s�mphflcada, eVltan- c.o Heusl, V1ce.�r�sI,J:eI�te: AlIrio
sidente Truman sôbre o empreg') úe No programa: 10 Cinelandia Jor;,apreciado cronista cinematográ�'ico do-se as passagens consecutivas lt3S I Alcântara; Secret�l'lo: SI��lO _-:lve:; lllaterias radioativas na industna" nal 2 x 18 _ 156 _ Nacional Icope,� SOCIal ?a cldade, por proplclar� crianças pelo mesmo local a fim de1Miranda; TesourClro: Heho Guer-
Disse que a capacict.ade das aLIai"; rial Filmes -: 20 Fox 'Airplan N'e\\'S

�hcs ens'cJo a ,que lhe tl'lbui.em as f. Tt ''}'g'ucia !Teiro. Orador: Arno Rothbarth; D;-110menag·ens a que faz juz pelo in- .1CI,l ar a "\1 1 II
'. . ',.. '

.fornalhas siderurgicas poderia!;' 30 x 36 - Atuali.dades,.QI'�.ClltJ'do esfo'rço no sent'Ido de I' SO nos 'l,meses. do penodo de Ce .. l·etor-SocIal. Arno Bernardes.
. d PC' '" 4 00 300

'

ser aumentadas com o empreg,) (' reços: !,,;;>, e,incent}var todas. as iniciat�vas rias, passariam pela Colônia l.2-0I} I �preselnto da
V ,Sti' os prot�sto� d.)

enxofre radioativo, e Qlie este D\Jte· Censura até 14 anos.'..que VIsem O requIl1tc do cOl1fol'to ('rianças, porque 150 d.e. cada Si xo m1.11ha e eVl! a es ma e a a cnn·
.', b" ,l r) ..d0AJM),�SO, mundo elegan,t.c, "'evezar-se-ian� '·IItens3'lmente. No

I
sideração. I jfl'laI �st,a se/mlo tamf en� em

I pr.e
,.:l, (j

o O Estado,'é partlCularmente .

. . .

'

. com eXlto na manu 'atura c e laVUI ..
;cg_ra(.o apre5lmtar ao distinto nata- resto do ano, vI�'Iam outras �arl!cl1.- �tencJOsamente" Declarou ain.da o ·sr. LilienthallIcIante o seu abraço de felicita- larmente neceSSItadas da heho('l.I,as-

.

BLOCO DOS XX (

t presI'dente -Tru':lan..p�e" I ( ) S'l' AI M' d SP{'l' que en regara ao .,,,o '''.
'soterapia isto é de banhos de so c a 1 VIO ves Iran a, ' c- ,

.', I" " Ab'" �

"j'
, : . ." , ."

.

'um relatorJO 'pre llnlHar 50 ,e .'

_ F:��.MD��e�l ��J�ilva Lino, ,;::n�Js!�.
A ��:\���a t,e;o��:���'�,;�� i tEando,·-.-t--'-I--O--------d.:_o..:_--=O=--r-a-s..--.I=-=I:--:S=--,,=,:-,competente e zeloso telegrafista; prOpr�al�lente, contarIa c�m �es:;o_at I � � nCO .'

l'�sa �e!r�lt�n��a����ad����iafi;�t ���e�;���;:soemp;::ro: 1�1���1�;������ U
-

II
.

. •••,�:� do sr. Oto Florentino lVIaCha-, e ?�l'a o contrôle,.discreto d.as SU.lS I COlu'urso para EscrituráriO ..
J M".P d t atIVIdades. I tU)

.

d t.
- o ovem ano eres, es a� .

1" I
'

j B '1 S A f pu tará os segmntes ocumen os.cado comerciário filho do distin- Escolares de 7 a 13 anos a I VI\I('- O Banco (O ,13SI , . az
.

-

t r .. se ali!)40 cas�l sr, Celso" Peres e d. Maria riam despreocupadamente, ao ar li- blico que, até 30-(j-48, estarão aher- 'a) pro:a. �e na u�a Izaçao;
F· Peres. . j \TC recébendo alimentação sadia e 1 tas em sua agênda desta cidade H': for hrasIl�I.1O nato,

.

td' ,., conterI'âneo' ..... . ,I ..
' b) certIfIcado de reserVIS a 0,1- o, noss? ISL111oO,

.. gozando dos benefICIOS da gllln3tlca 'inscnçoes para o concurso aCi-
• _ ., ,

.181'. Heltor Blttencourt SIlvell·.a� alto 'd' .. 'o d" t,' b 'g Cr' ., "e I . lizar-se em dias horas c prova ,de Isen.çao defInItIva rio ser·
iuncionár'io do Banco do BrasIl em Illgl la, a ses a;,o rI a o la " u, ma, a rea ,

.

'}'t 1 ainda carteira d,'M'l'n"s Gel'aI's : tantos outros que a moderna �,3r:ni�' local que serão oportunamente VIÇO mI 1 ar Ol,. .

.

; '. 'd G
(" ,.

, I 'd t'd d d Mmu-,terlO a uelrnTranscolTc, a 1° de Junho cn- ca preconiza. anunciados, I en 1 a e o
.'

. ,

.trante, o aniversário. natalício da I
'

O concurso constará de prov:l cs- Marinha ou AerOn-lmÍlca;
...exma, sra. d· Maria Gl'ams, esposa'

I
crit.a (obrigatório o' uso d.e lapIs- c) prova de residir nesta CIdaúc

,<lo sr. João Grams.' I
ou localidade que pertença ii iuÍ'-i..:; , , .. . , .Na mesma data comemora seu SNRS �ópia roxo ou caneta tinteiro) ·'lal>
d'

_

d ta Agência' RITZ hoje ás 7,30 horas."3lliv·ersário, a srta· Adeli.a Grams,' •

seguintes matérias: . Iça0.es,
10 Cine 'Jornal n: lQ _ Nacional.diligente chefe de Expedioão de I A"S''SINANTE'S 1 _ Portu"uês d) dois retratos recentes. tama-

'"

d d f t em - �o Patricia Hoc - AnihollY'·'0 Estado".
2 ,_ Aritmética nho 3 x 4, tira os ,e rel� e e 5

Reclamem

imediata-I
. 'chapéu. Bushel - Harry Baur

NOI,TADO ......n"'... 'q ual.quer irre- 3 - CC9ntabilidade Bancaria
cl') t O FILHO DO REBELDE.... .,

.
""

4 _ Francês
. No ato da inscrição, o can.tI a oAlexandre Pinheiro Gomes e,\ �ularidade na entrega preencherá impresso de mo 1(·10 O conflito entre a força brub. eMadal,ena Platn, participam aos 'I de setÍs (arriaes; 5 - Inglês

, o direito ... Cenas inesquecivei.s do-narenies e pessoas de suas relações ;
,6 _ Dacll'lc)li!rafia

.

apropriado, que será numeraúo c
.-

<'
, I

�

f '1 'esplendor barbara dos cossac!)s.,.·(lU·e contrataram casamento.
Na última, facultar-se-á ao cnn' servira para identi ica- o nas ena,

madas pa'ra as provas, qU.!llificação - 3° Richard Dix - Barton Mada.-·VISITA
' .

relacionado em todD o Estado pe� didafo a escolha de máquina, t�I��re
dIne _ Pamela Blake _ Mibe '\I.a�(se nomea.do) ou outras e cara.P.TDR. AUJOR LUZ la projeção de seu nom.e, que, con- Ias seguintes Marcas:

eventual. zurkiRegistramos, com prazer a V�SI- La uma lradição de honestidade, a REMINGTON
O candidato aprovado e nome'ldo O INTRUSO MISTERIOSOta que fez á nossa Redação, o dr. 1 d d' I

- CONTINENTAL 'sua morte cnc 1e' e eso açno a
.

• J

sera' adml'tl'do no ptuto inicial la Dentro das trévas' da nOlte umAuor Luz, ilustre cirurgião' que I C SMITH W

:acaba de fixar residencia em 'Flo� sociedade da Laguna. ,J..

'

carreira de Escriturário (letra "A"), tiro ... Uni grito de .mulher,., e
rianópolis, tendo instalado consul· À en,luLada família as nossas SMITH - CORONA

d' 't d um vulto misterioso ...As provas de Portug:uês e .\rit-. reservando-se o Banco o Ire.l o ctório á Praça Pereira e Olive.ira" condolêi1cias. .

't {>(atl'az do Tribunal de Justiça). I 'lne'tica serão eliminatórias, apro- 11·local.izã-lO oRde melhor conVIer ao 00'1; ;) 08 t . JJ : 50 ;jJd
Censura até 14 anos.Dispondo de moderna e comple- -MARIA AUGUSTA MEIRELES vando-se apenas 05 candidatos (fl'r! servl�o,'ta aparelhagem medico-cirurgica, e I F I t t C que' obtiverem o minimo de sessenta A lllscrição do candidato impli- . , , .

. acima de tudo, profiis,�ional de am:' a eceu, an ·e-on ·em, n,os o 1·

cará pleno conhecimento das pre- ROXY hoje ás 7,30 horaspIa cultura e especializacão o dr, I'OS, a exma. sra. d. Mana Augusta pontos em cada uma.
Ultima ExibiçãoAUjor Luz á conta, em 110SS0S' meio'� IMeireles, digníssima espôsa do sr. A inspeção d,e saude, também eli· sentes disposições.. . ,

tI'
-

11"'11ato' rI'a, far-se-a' no ato da q' ,'all' _ Flori�nópolis, 25 de maio de1918'
.

Ivone de CarIo - Jean PierreJsoc.IaIs . r,c III C ectuai.s, com larga ,João Meireles. ,-
_.

A i B' •algo CIrculo de alI11zades I Pelo Banco do Brasil, S. í\. _. Aumont Eve r,f eu _ nah
(,

,

"

Pelos 8eus dotes de coração, a ficação do candidato aprovado, por 'Gratos pela gentdesa de suai" . , FlorÚmópolis Denlevy_Dr·esença em nossa casa. \'lrtllosa senhora conqUistara lar- médico de confiança do Banco.
150 círculo de afeições, motivo por- Não se aceitará candidato do sexO João José de Cupertino Medeiros,

FALEoCllVIENTOS:
I que a sua morte repercute profun- feminino. ' gerente

'João Batista RodrIgues, contador. Censura até 14 anos,JOSÉ GUI,MA;RÁ!ES CABRAL damente na alma dos que a co- A inscrição será solicita.--la pI";-
_Repercutiu profundamente nes· i ulieciam e ]'he admt'ravam a bon- soaImente, das 12,45 ás 15,45 ]J')ras

J A N T E 5"ta capital a notícia, vinda de La- i fiade cristã. e a05 sábados das 9,30 ás 11,00 ho- V I A'guna, do l'rrlecimento do ,sr. José' O sepultêlmenLo do seu cadáver vas e deferida ao candidato que, {1 .

"Guimarães Cabral, antigo chefe da se efetuou ontem, às 9 horas, no
'firma Ca'brlf1 Irmãos, dU!quela pra� cemitério local, com grande acom-
·-ça. panhamen(o.

Benqnisto de forlos os círCUIOSjl LI.. desolaria família as nossas O candidato pagará a taxa de im-
(Sociais lagunens·es, conhecido e condolências.· crição de dez cruzeiros e apre,>en ..

rLIRA T,ENIS, CLUBE .,: PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO, •• DIA ,30 (DOMINGO)· "SOIRÉE- MlGNON" ÀS 20 HORAS.
;:NOS SALõES DO LIRA TÊNIS CLUBE, SÁBADO, �IA 12 DE JUNHO, "SOIRÉE" DE SANTO ANTôNIO COM INíCiO' ÀS 21
JIORAS, ORGANIZADA. PELO GRÊMIO LIRA •• PARA OS TRAJES PEDE-SE À TODOS OS ÚLTIMOS MODÊLOS P�RA UMA
_FESTA NA ROÇA .. PELA ORQUESTRA JUVENIL OUVIREMOS OS MAIS BELOS NÚMEROS COMUNICA-SE AOS SRS.

SóCIOS QUE AS MESAS ESTARÃO NA RELOJOARIA M6RITZ A PARTIR DE'7 D�� JUNHO.
--------------------------------

rara trata.menlu· do câncer
..

Washington, (U. S. L S.) - D:)vE� .

prova atômica. recentemente rea

E. Lilienthal, presidente 'da Cou.ís- lizada no Atoll de Eniwetok. (Do
são de Energia Atômica dos Estudos original:' Radioactive Cobalt Feuud
Unidos, anunciou que o cobalto ;._,. Useful in Cancer Treatment'"
dioativo promete ser um substituto Wírebul).
barato do radium no tratamento (10

cancer. O sr. Lilicnthal- fez essa de,

cloração depois de ter infornta-lo

pessoalmente o presidente 'I'ruman
sôbre diversos casos em que a c.ier-

gia atómica é empregada para mmo

rar o s-ofrimento humano:
Até então somente o radium, ele,

.

.,

ODEON hoje ás 5 e 7,30 horus
Reiniciando as Sessões das M(";.a;;
Um filme sensacional, eletr-izante

e 100% diferente:
Impressionante. Fortissimo.
O HOMEM QUE DESAFIOU A

MORTE
COMe Nils Asther - Helen \VaI

ker
No programa: 1° Deip, Jornal 2

x 18 -- Nacional Imperial Ftlmes _

2" Cavalo dado não se lhe abre a

bôca --Desenho

Cavalheiros ' .. , ,

c-s 1,20
c-s 2,00
c-s 3,OU

Preços:
Sras. e srtas. ., .

Estudantes .

'

.

RITZ hoje ás 5 horas
Patricia Roc _ Anthony BushcI

- Harry Baur
,

O FILHO DO REBELDE
As legiões cós&acas cavalg�UHh

p.elas planícies tartaras... O con

flito entre a força bruta e o direi
to ...

No programa: Cine Jornal
- Nacional
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00

n" 11)

Censura até 10 anos .

SEDUÇÃO
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00

data do encerramento delas, eont:::r
iàade mini'ma ,oje 18 anos completo�
f' máxima de 29 anos incompletos.

Firma recém-organizada, com ótimas representações,
necessita de dois viajantes para trabalharem neste Est8d�,
à base de 8 iuda de 'custo .. comissões. Cartas de próprzo
punho, dando' referências, à Cãixa postal, 361 - FpoJis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cadastro Sociai do «O Es1ado»): •••• �Iti·.••• ��• .,�.•••••••••••••••e•••••••••

�?:�:�::����_--?:� i Credito lutu-o Predial'
· �

..
Ihb _ 0.,. ••••••• _...... . -

'. A tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de merc·o<3orio8 agora com •
� ( •. , _ ••••••••••••• > , ••• <". •••• •• ••••••

I.:
.

novos planos oa.optodos á 100i.'oção em vigor

�••� - (Atll"'" .•.••••••••.•.••••••• , .•••••• " •....••..•• , ••.••••• -

-.;..::r

,;., � hl ,i.':...... _·-····························.· •• •• ••H....... Distribue 20%'
em premios e

...._...,. • '-. """" .. "0 ._ •• _

&.. •II!S .... '" � ........ �.� .. �"_.� .. ,, ••••• _ .. ,,"�... ..

•
(f ti (O e •

•
•
•

o valor. dos premios aumenta r-e =cor do cem •
o' crescimente da arrF-cadac;ão •

•
• •

•••••�•••é••••••��•••••••••••••••••••

•. I'#!"_.tteeenlll,IIWII;' � fi ....DI1..... lCI...ut1�... .... fI�*"t....

f'I!O",,�.tl,w. • oetr.,...... �._ 08 •�••m!P*

Dr" Paulo hDtes
Clinico e operador

!Consultório: .Rua VitQr l\!eirelea. 26. D M' S ta ITeteton!(:' I 40S r. • •

.

va caati
Consultas d�s (() {Is 12 te das 14 ... CIWi� exclusivamente (Je e�anç-alIS hra. �i'dêJtçla: Rua lUnmeaau. Rua Satdanlta Marmho, 10 .

22. ,_ 'l'elefQne: .1.6ZO TelC!fone M. �32
----�------����--------

TINTURARIA CRUZ'EIRO'
1liradeot.es 44-

LA:VA ê TING� ROUP�S
.

. Reforma chapeo ..

ProfJssJona" .competente - SelVifO 'rapldo e garantido

B'OM
.

NEGO'CIO-"-

6.-. Polydoro S. Thiago
IUdico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente d� Maternidade

CUNICA Ml!:D1CA - DISTUR
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PAR'f(f
Doenças dos orgãos internos, espe

cialrnente do coeação
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
NJ;UROTERAPlA - ELECTRO.
CAR)fOGRAFIA - ME'I'ABor.rs·

MO BASAL
Consultas diàriamente da. 1.5 ,.

18 horas
Atenqe chamados a qualquer bora,

inclusive durante a" noite. ,/ •

(:olllUlt-ôrio: 'Rua Vitor Meiri:ies. UI.
Fane. 7{)2 .

Jlea!dência: Avenida 'l'rompowgki, 62
Fone 760

- --

Dr. Newton D'Avila
Qperacóes _: Vias U,lnârlas _

Doenças dos intestÍllO!!. réte, an!1p ,e

Hemorroidas. Tl'lIlamentn da- eelite
ame'biana. !

Fisioteraplll _ loba V�meÍbo.
Consulta: Vitor M�reles, 23. Atende
4iàriamente às ll,all brs. e II tarde.
d!ts Iii hrs. em lIiílnte Resl.1ência:
Vldal Ramos, n. 66 - Pofle 1.667

Or. Mário WenAause.
·Oflll"ll médica de miulto. e crian';.I,

ConSl,IltóriQ - 1'rajaao. 29
Telm. 'M. ,69

Consulta das 4 ás 6 ho.r'ls
Residência: Fejlp� Sc�mtilt n, J8.

Teléf. 812

Dr. Roldão Consom
ciRURGIA GERAI, - Ar..'l'A CI
'RÚRGA - MOUSTIAS 1)E SE

NH01�AS - .. PAR'l'OS
Formado pela Faculdade de Medi·

eina da Universidade de São Paulo.
onde fO.i assistente por v,ários anos do
Serviço, Cirú.rgko do Prof. Alipil>

é.or-rêia Nela
Cirurgia do estômago e vias circula
nos, intestinos �tgado e .groSSQ� tiroi.
de, rms, prcstata, Dexlgft. utero,

ovários e trompas. Varico'c�le. hídro
cele, varizes e hernas,

Cons.ultas; Das 3 {ts 5 bor1ls, à rua

Pelipe Schmidt, 21 (altos' da casa
Paraiso). Telef. 1.5,911

Residência, Rua E9�ves Junior. 170;
Telef. M. 764

------ .--

Clínica Médica e Cirúrgka 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 - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

I Radinlogia Clínica (Raios X.)
Eleteocardíegrafta - Ondas Curtas
Ir.dutotermia Eletro Cirurgia
mtra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e resídêneíae
.. Praça Pereira e·Oliveira (atzáz do

i Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
- Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Lins Neves
Moléstias de �enltQra

Consultório - Rua Joito Pinto 1). 1
..

- Sobrads _._ 'I'elefone . �4.61
!te.idênci� - Rua Si'te de �tçmbrt>

..

- I';diliício 1. A, P. da ltstiva)
, Telefone ·M. 8;,4

PR. A, SANTAELLA .'

(Fonn.ad() pela Faculdade �acio
nal de Medicina da Universidade

do Brasíl)
Médico por concurso da Assístên
ela a Psicopatas qo Distrtto

Fedêral
Ex.-Jpterno dr Hospital P�5l:JUlã
trfco e M:i1lÍcõmio JUdiC'iario

. da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi

s6r�CÓr.(:IIa do Rio de Janeiro
OLíNICA �DICA - DOENÇAS

I. NbRVOSaS
Oc/Usutt.órlo: Edifít!ib Amélia

Neto .: Sala !I.
R�ldêrttia: Rua Alvaro de Caro

"alho, 70, .

nas <1.5 às 18 'horas
Telefone: ,

(lQnsultqrio - 1{208.
Residêllt:i'1l _ 1.305.

I
,,-".' ._.

".ra quem possuê dê Cr$ lÔ.()()l),()1J eM .Cr$ 100•.(JOO;;QO"f.enda
.,.rta de 10'/. ao ano com �ecebimento :de furos 'mensa;$.

Infol'mag6es .nesta r.eddo.
--.���----------------�--�--------------�------

Guia do Para,ná'
Publica. rehição dos eomercíanLcs e industriais com seus ende

reços.
Dada guia é yentlido acompanhado de, um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Ca,tarina. .

Redação: Rua P.rudente de Moraes, n. 626. -.Curitiba.

"
•
•
•
.,

Atualmente I de Cr$5.000.00. 5 de Cr$
fi de Cr$ 250,00

,1l"""Xi.P-Oflth ••"gu (In••.(H c·arpa,. ee põn' \.1e

SÃO FRANVISCO DO SUL �para NOV4 JORI
. In!ormoçõe, com 1')" Ag.n,te. . .. .

Floritn6ro;' - Catlos Hoep<ktS/A"';" 01- TeÍetone'1."212 ( Elld. tl!kg··
São Prenei! co do Sul- Carlds Hcepcke S/A eI - Telelooe 6 .' MO()R E MACE

I "
I Uô<!lU�o!."",,, (db,.tco.. ,A Coa0·" CAPITAL- an<llmo Q atellgao dos

vt ..ho 'tu'l.te. d. .fetuo!'Gm !IIUo.. 'oompI'QI.'$. MATRIZ em

......�............... � m. l U Nm--m--m _�..a.HD."I!B·..mbga-�

Ouçam, diêriemerüe, das 10 às .[4 horas, as audições da

970 kilcciclos on'da de 300.metros.
f'tUA VOt.UNTA.RIQS DA PÁTRIA N.- 6B • 1.- ANI?AR
,GAL'!"'I"Q�folil.,a.:l • r�d'''OfItc66<lO • n,U:GlfloUS' .PROJECfO" ....

. Laguna San.ta Catarina - Brasil

Agencia Geral eare S:Catartna
Rua Fe lipe Schmidt , 22--Seb.
C. Postal, 69 Te'. "Protetora»

FLORIANOPOLIS Não perca tempo!
T81efone para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone

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

••••• "
o-e.

Rua F_clippc Schmidt 48

Dr. 'Cl.ARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime. cf"1

CoD.tltuiçao d. Socl.dlld..
NATURALIZAÇÕES

. TStwOlt D.ala.ot6rI0lt
�rit. - P�o lfi d. NOto. 33•.

10. aildal'.
R••ld. - Ruo Til'Gd.nt.. '7, IFONE •• 1468

I

!
.

!

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCI"
PROCURE A

Alfaiataria . Mello .. ,

Casas Pré-Fabricadas
;;-De's-d� ·C-R$- 390-,{}0 a -GR$ ....50·0'OO .. �{)

metro quadrádo'
Consulte·.10S sem compromisso

Reinisch S/I' -, Rua João Pinto,· 44
.

T(-'idgranl4:S KEI·� ISCn - P orlanópolis
.

t�Qbr�cont. O!t dl$trlbul-':'OI''''S da. afamadas con

fecçõe. "DISTINTA- o RIVET. PORU. um IIra1\1.
d••ol'timento d. oosemira.... I'lllcado.. brSal!
hon. e barato•• algodõe.,Jmorin. e a.,iamentoD

pura alfaiate.. que !'ecab. diretamente da.I
Snr.. Ooane1"ol••tlla do 'nterio!' no .entido de lhe fUlIarem 'Ima

FlorioD{)paU.. - FILIAIS em BIIll'Denou • Laje••

I
·1
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �tS'''''ADO- Quaria feira 26 a. Maio eI. �8 5

CLUBE
PROGRAMA; PARA O MtS DE MAIO

DIA 23, DOMINGUEIRA. DIA 29, SABADO,. som tE. AS DOMINGUEIRAS � SOIRÉES TE RÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

Illrmandade 'do S .. Jesús dos. Passos
. e Hospital de Caridade

CORi>US CR1STI

'I'.',

f
,

LENHA
Peça pelo telefone 719

Pronta entrega

Qualidade super ior

SERRARIA UNIÃO

Movida a eletricidade

. . . . . . .. . "

�

: Dt.l!iltdalfo ti.;th:1!iJu;_
'\ ADVOGADO· CONTABILISTA

<,'
I'

CIVEL E COM€RCIAL

CONSTITUiÇÃO DE SOCIEDADES
CONTABILIDADE GERAL

FlORIANOPOLlS·S.c.

L..... ..

:GRANDIOSAS
I�IATINADAS

Todos os Domingos, grandiosas
"'MATINADAS"

Sob o alto patrocinio do "Crédito
'Mútuo Predial", jornal "O Estado"
-e do "Cine Ritz".

Serão oferecidos mais dc Cr$ ...

10.000,00 em prêmios aos concur

-rentes dos concursos: "A Mais Bela
"Yoz COlegial';- e da "Rainha da Ci
-dade",

Nestas ,1MATINADAS", serão dis
'lribuidos bfindes e prêmios na dis
nínto auditõrfo.

Duas horas alegres, para os cole

!:W,ais .ce FLORIANóPOLIS:
Programa de Téla e Palco.
Na Téla: Jornal Nacional, Comé

-dia dos Três Patetas, Desenho Colo
'\l'ido, Shorts, etc ...
No Palco: Apresentação de -

JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata

-rínense).
JAIRO SILVA (O cantor rornân-.

-tico).
OSMARINA MANGUILHOTE (A

-caçula do samba).
Animação de: ZECATAU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.

I

E ainda apresentação no palco de
;2 candidatos, em busca do titulo,
""'A MAIS BELA VOZ' COLEGIAL"

'Pora os penoo. d. fino
paledar Ce!é Otto [I

lI&m per.
.... I'.� .. ' � ..

Moveis
infantis

"

"

;
i.

TODOS OS

IMAGINAVEISi

Berços - cadeirinhes
- privodinhas �bcdan_

çOl -- brinQuedos
modernos

I, Prót cos - Re.i8te�t88.

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

R. Gol. Bittencourt 179

FLORIANOPOLIS

,.---------------....:

DOZE

De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra de convidar
os srs, Irmãos e Irmãs, para comparecerem quinta-feira, dia 27 do Itorrente, às 15,30 horas, na Sacrislia da Catedral Metropolitana, afim
de, revestidos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e à mesma

incorporada, tornarem parte no préstito em honra a Jesus Sacramen-
Lado.

'

I Florianópolis, 24 de maio de 194-8.
José Tolentino de Sousa, Adjunto do Secretário.

DE 1AGOSTO

A

VOCE

A DIVULGACÃO I
ReVista do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economíco Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST >�L, 775 CURITIBA

I tambemnsará

KOLYN05
diz

nJoal1� enntJ!.
I fomoso estrela do DiartO

t ,Proaud;ohs, Que aparece
em "Jhe Socret Beyond
The Door" Un i v e r s o r .

Internctional Release

,
.

Irmandade de' Nossa Senhora da
Imaculada Conceição

CONVITE
De ordem do Sr. Irmão Provedor, tenho a haura de convidar nos

sos prezados Irmãos e Irmãs, para revestidos com suas ínsignias e

balandraus, lomarem parle na Procissão de OORPUS CRISTT, que te
rá lugar nesta Capital no dia 27 do corrente, saindo da Catedral Me
tropolitana às 15,3Õ horas.

Certos do comparecimento de nossos prezados Irmãos e Irmãs,
agradecemos antecipadamente.

AI'V Silva, 10 Secretário.
---_._._-.-_.__ . __._------_.. -._ _._--- .. __ _ _ __ .. _ .

V. :::l. deseja cooperar na grandeobra social de recuperação
dos mend igos '! Apresente sua i-déia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatarr
nense, em poder desta redação,

Basto um cm.

na escova seco. � I' II' I' li' 11111' II' 1'11'
�

-�

.

A causa fundamental das 'dô- terna urinaria. O tratamento
res na cintura e nas juntas, apropriado deve fazer voltar
dôres reumaticas e perturba- os rins ao seu estado normal.
ções urinarias encontra-se na afim de poder ser filtrado o

falta de cumprimento de sua acido úrico. É por isso que 81
tarefa por parte dos rins. Es- Pílulas Dc.Witt conseguem dar
tes, cue devem' eliminar' todos alivio permanente nos mais
os traços de substancias toxi- rebeldes casos .

cas ou impurezas do organis- As Pilulas De Witt atúam
mo, estão permitindo 'que um diretamente sobre os rins,
excesso de acido urico se devolvendo-lhes a sua ação.

acumule e penetre em todo natural de filtros das impu-
o organismo. rezas do organismo,
Eete acido urico rapidamente Terá'V.S. provas visiveis dessa
f6rma cristais agudos, á seme- ação salutar dentro de 24
lhánça de agulhas, que se alo- horas apôs .o uso das Pílulas
jam nas articulações, causando De Witt. As legitimas Pílulas
a sua inflamação e rigidez, ali De Witt para os Rins e a
cruciantes d ô

r e s do reuma- Bexiga acham-se á vendá' era
tismo e outros males do sis- todas as farmácias.

'�'
•

I !:X��"v;, RINS EAl

Pllulas-DE-WITT
o Vidro grande de Pilulos De Wilt, contendo duas vezer e meia a,
quantidade do ,tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito meno•.

DATI LOGRA FIA
Correspondellda
Comerciai

Confere
Diploma

II. C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, .conce

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PE.RO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ 10,00 apenas.
Participação nos lucros

t agradecim�nto e, miss�
Antcnío fedr1go

Domingas Fedr igo, Miguel Malty, Vva. Ida Podiacki, Vva. Emília.

Costa, Vva. Corina Sousa e Vva João Fedrigo e famílias agradecem
profundamente sensibilizadas a íôdas as pessoas que enviaram f.lo·

res, apresentaram pêsames e acompanharam o enterro de seu saudo- ,.

so irmão, cunhado e tio .<\íNTóNIO FE[)RIGO.
Outrossim convidam aos parentes e amtgas para assístírem a mis..

sa de 70 (sétimo) dia que será celebrada na Catedral Metropolítana,
no altar de São José, às 7,30 horas, da próxima quarta feira, dia 26,
antecipando seus agradecimentos aos que comparecerem a êsse ato

religioso.

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

METODO;
Moderno e EfIciente

Terrenos em Coqueiros
Vendem-se diversos, com cnâcara, á beira-mar; diretamente ou

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

•.. ... ,�·� �_� m.__�__

�I
BOXER ALEMAC

Vende-se lindo exemplar macho, c/pedigree do K.C.P
Pals premiados na exposição. Orelhas iá cortadas,
idade 4 meses, Preço Cr$ 2,000,00 maia informações

CaÍXa Postal, 2850 - São Paulo,
RUA ALVARO DE C�RVALHOt 65

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" ESTADO-Guaria felr. �6 fk Maio de 'M8
.;

I

Com a �ençá .des srs. presidentes e representantes, dos clubes náuííces do Estado,
foi fundada, ontem, a Federação Náutica de Santa Catarina, havendo síde eleitos

presidente e vice-presidente respectívamente os srs .. Jáu Guedes da Fonseca
e Tíche Brabe Fernandes ..

.. .. .. � � .. .. . ..
.

,.,.".","""",_....."...,_..".....-------.-.-,......".._""'_.""-""',,.-.,....,..""""...-=,,--,
,..

A 24 do corrente, em a séde da
- Previsão do Tempo, até 14 hora ..

Liga Operária, Rua .João Pinto,
gr-ntí lmente cedtda pela respectiva do dia 26:

Campeonato Extra' da . F.I.C.E. Diretoria, os profissionais da te- Tempo: Em geral instável;
sou ra íuúdaram uma sociedade be- .Ternperutura: Estável;
neficipnle para a classe, Ventos: Variáveis, frescos:

�purou a nossa reportagem que n verão concorrer as Faculdades'k A iniciativa, que part.iu do nosso

1
'

E Iid Sil t
' Temperaturas extremas de buk:

\'U orosa Federação Atlética C::ttn, Direito, Farmácia, Odontologia e arrugo sr, sue 1 es I va, encqn TOU

rinensc de Estudantes tenciona eíe- Ciências Econômicas. Além do Iu- apoio de todos os seus colegas, que Máxima 19,5 Mínima 15,6;
,

. ' "doravante, em casos de enf'ermida-. A temperatura máxima de ontens
tuar, a partir de G de junho vindou- tebol, havera disputas de volei, nas- .rte ou invalidês, encontrarão so- 'ocorreu em Urussangua com 2! � e

1'0, o seu certame extra, ao qual jc.- quele, atletismo 'remo e tellis. lici to e eficienle amparo na sua
, - a Mínima foi registrada em ,Campo..

aSSOClaçao.
Felicitamo-los pela realização e Novos com 9,0.

'desejamos-lhes prosperidades, I ..� , .

U. B. R·Operaria. . I'.
PRECEITO DO DIA

__ ,

A SAUDE DO CABELO

A União Beneficiente R.ecl'eati- 1 O cabelo oleoso suja-se maio; fá
va Operaria é um dos legitimos or� cilmente do que o cabelo s(;co�

g�lih?s �os trabalhadores de Flo� Acumulando-se no couro cabelrrdl,.
rwnopohs .'

.

d
.•

d .

NiIo obstante constituirem um' a SUjeIra po e trazer lllcomo ti;;' e
a. .' ' ,

dclasse de. menos recursos financei- ate consequencias nOCIvas a sau c

ros, souberam uni r-se e fundar uma do cabelo.
rasa que muito significa no pro- Procure 'manter o cabelo Semlll'e

RIVER PLATE X FIGUEIRA . OS PAULISTA,S DERROTADOS gres�o da capital, além de repre- limpo, lavando-o frequentemente
No' campo da Vila Operê\ria do PELOS ,CA,RIOCAS sentar uma })atrimonio social dos

.

I' com água e sabão. - SNES.
Saco dos Limões, realizou-se do� Uma das grandes atrações da mapl� V�d'lOSdOS, I 1- r' Em 26-5-"'"Os "Solteiros" convidam ao se- , "

,
,

"
IOVI a e amp o 5a ao ue festa� - ' ...

uf '}" I rmngo ultImo, a tarde, sensacIOnal sabaLma em São Paulo foi a pele�

I
e de espaco palco pr'opo"c'o' -----------------xo ragi em gera, para compr.� , , , ,

' , , L 1 na
,

.

d d "C I" C
encontro pebollslwo entre os con� Ja mterestadual de cestebol, tra� consJantes festivais ao público a ••• o •• o'. o o.. o.. ••• • o ••••

eerem ao grama o , o o eglO a- , , , .' , I
' ,

t' "f d
.

r t

I
Juntos do Rlver !Plate e do FIguel� vada entre as seleções carioda e preços I eu mente populal'es. Com

O'fl·C·IOa Cei IAal'lnentset a 1m- e assis Irem �s a
ra, em disputa de um artístico paulista, 'que terminou favorável I isto,} gdraçdas á actbnegação de um es 'e�mpor an e pugna.' ". ".. pun la o e ama ores teatrais tem
bronz,e ofereCido pela RádIO Gua- aos guanWbal'lllOS, por Hi x 34, GlU- con<egul'do Sl)COr'rer

.
'-,

"" .

' mumeros so- (EI't T" � âf")
.

() BRASIL NAS OLIMPIADAS DE

I
rUJa ..Apos uma luLa movImentada

I j,her�le.. e Evora, que aqui estive· C�?s em ocas�ões de doenças ou di-
e ro eemca

.

canogr Ica

LONDRES e cheIa de lances empolgantes ven- ,ram ha tempos com o Botafogo Ílvulda?es, VIstO que a renda das J DE

NoLícias procedentes do Rio, in� ceu o River Plate pela expressiva' integraram com grande brilho � jlten��I����:e�or ,in�ignif!Cantes,! �BER!O �APAGESSE FILHO.
formam que a ,Comissão de Finan� I contagem de 3 x 1. I seleeionado carioca. t I)l "

as. eXIgenClaS da. Rua Joan PlOtO, n. 32 - FlorIa-
a ua caIestIa da Vida - 6 l' S C 't

'.

ças da 'Câmara dos Deputadosem' Honra po·· n pc. 15 - anta a arma
,

.
,I�, aos nossos traba-,' '. . . . R

recente reunião, aprovou o pare- I
Ihadores, pela easa que souberam Cemsertos, Limpezas e econstru-

.ceI' do deputado Ponce Arruda Ouçam diariamente, das 9 às 13 e da<J 17 às 22 horas fnl1.rl�r' ,e estão mantendo com alto ções de Máquinas de escr'ever, cal-
eSIHl'Ito de �ord 'd d 1 C t b·l·d·d R

•

contrário ao projeto que abre cré-
� c 1 ane a e. .cu ar, somar, on a II a e, egJS'-

dito de um milhão de cruzeiros RADIO' TUBA' ZYO 9 LIGA OPERARIA trado'tas, Balan�as autotp.áticas.
-para fazer face ás despesas com a '" II .

_ I
Chuveiros Elé�ri�Qs, Fe�r�'s de en�

participação do Brasü nos jogoS 1530 ki[ocielàs ondas médias de 196 metros O que, �ni outro local. escrev'l-' gomal', F.ogareIros, Estenhzadores e

'olímpicos iníernacionais dêste ano
mos a respeito, da Uni,tio Benefi- Aparelhos Elétricos em geral

-em Londres.' ,I, TUBARÃO -� S. CATARINA c�nte H, Oper�I'la, podeI'lamos rep?- Serviços rápidos e garantidos
1;1-10, nestas h�has, ao nos refeI'lr Pre,ços Módicos
a LIga OperarIa, .

Possuindo séde própria, em con- Orçamentos sem comprOmlSSG.

traste com tantas outras sociedades ••••••••••• 0 ••••• • o.. .. ..... , ....

que nada fiz,eram a esse respeito, I CHEFE DE ESCRITóRIO

con,la c?m um gra!lde quadro de Firma industrial precisa de pes-
SOClOR Sll1Gcros ·e atIvos, e por isto. ' ' . , .

no Hospi� honra sobremodo. suas origens hu-
soa �om �ratlCa de �SCrItorlO e de.

mildes. escrIturaçao mercantIl.
Ê mais um exemplo do que podé Cartas para Chefe de Escritório.

�,boa vontade e do q�le sabem rea- Caixa P08taI, 139, mencionando ha-
hzul' as classes IaborlOsas em Fio· I .' � -

rianópo!is, onde não Bsqnecem que,
bllItaçoes e pretençoes. '

é na uniüo que está a força'. t·Gual'dél-se sigilo,
.

' :;

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Os vice-campeões
vol�i jogarão nesta capital·.· ..

A ben�méI'lla ,F�d,eraçao AtIétI-. sentará o nosso Estado no carn- remos palmas ao 'mator esfôrço es

-ea Catar.mense, .lfllc.lando, os seus peonato br-asileiro que terá lugar portivtr e' ao maior exemplo tal
preparativos p,ar� o próximo �am- em São Paulo, em julho próximo.: vez já veríf'icado entre os homens
peonato braSI.l�Iro de, voleibol, "Conhecera, a�emais, o nosso i do campo no Bras il, para pelejar

aca�)U de .c�nvlOar a bI'llha�te e �úblico a
_ espl�mdida equipe já tão I de 'igual para igual, em competi

notável equipe do Aventureiro, de lamosa nao 50 em .todo o Estado, : ções de envergadura,
:São Ludgero para jogar lr?s �ar- como no Brasi-l', através de seus! O Aventureiro de S. Ludgero

ti,das ,ne�ta capIt�I,. nos primeirõs f�itos magni í'icos, podendo aIllau-l t.em uma hisLória magnifica em

-dias de Junho proxIm,o. dir os melhores Jogadores catarí- cinco anos de grandes' atividades
Como é do conhecimento pú- nenses, nesses cotejos de grande e é por-isso mesmo que a nossa

llUco, tôda a equipe do Avcntu- signífioaçâo para o futuro do vo; gente não há de regatear aplau,
.reiro esteve em São Paulo no ano Ieibol em Santa Catarina, e o va- sos 'a esses desportistas .doublé de

�assado, reforçada de Érico e AI� lar de sua representação no cam-, lavradores que na' 'horoicidade de
do, conquistando de forma bri� peonato brasileiro. suas campanhas bem justificam o'
íhante o vice-campeonato brasi- Vamos aplaudir, a rapaziada de dístico tradicional "MENS SANA
leiro de voleibol, numa, pujante São Ludgero, crentes de que bate- IN CORPOHE SANO".
.demonstração de desportividade,

.

Vêm agora aquela vigorosa ra,

:paziada disputar três jogos, sendo

o primeiro' contra o Barríga-Ver
de, vice-campeão do torneio m1J�

mioípal; aA segunda, contra o Ubí�

ratan, que foi o campeão, e O ter

-ceiro contrà o selecionado da eí,

dade,
Visa a FAC, com êsses jogos,

'Verificar o e:".ado atual dos gran

des e sensacionais sulinos e, assim,
inicial' imediatamente o treina-

mento do selecionado que repre-

brasile.iros de

I
Sábado e 'domingo próximos, no' campol'
da FCD, serão 'realizados' os torneios

inícios dos certames 'de profis
sionais e amadores.

!GASADQS x SOLTEIROS
Dedrontar-se-ão, séhado próxi

mo, á tarde, em um dos. gramados
-do "Oolégio Oatarínense., as equí
:pes titulares dos "Casados, e "Sol�

teieos" do Bloco X".
Salvo alterações de ordem téc�

nica, os dois 'quadros pisarão no

gramado com a seguinte' constitui- flCE DOS IX JogOS Uoiversitarios
l� BrasUeirosção:

-Casanos - Nicolau, Barbaio e

Arno; Vadico, Selva e O�dinaldo;
Nelito, Sera.fim, Ubira,jara, Jú e

Caldeira.
,solteiros - . Stavros, Osny e

Paulo; Adalberto, Rubens e T,WI

nho; Orland.o, Darcy, Batista, Mus

-si, e Abelardo.

Segundo comunica�,ão que

rece-,
Pniversitários, a realizar-se em

vemos, a �ede.raçãp Atlética Cata- Curitiba, de 1 a 8 de' setembro do.
rinense de Est,ud�nLes, �a:licipará correI�te ano, c1isplltand? várias
dos IX Jogos UTllversJtarlOS Bra� I modalIdades de esporte, Inclusive
silelros, promovido pela C{)nfede-' futebol, atletismo, basquete, vo�

ração Beasileira de De.sportos lei, tenis; esgrima e natação.

Servirá de Juiz o sr. FrallcÍsco
Prazeres.

ENTREGA DE MEDALHAS
Ao que fomos informados, a Fe- HOffi>IITAlL DE CARIDADE DA IRMAN,DADE DO ,SENHOR JESUS

·deração Atlética Catarinense d.e E�- IDOS PASSOS
tudantes, �éí:n solenidade a efetuar- Mov'irnento de assistência aos indigentes
se no ,saIao nobre ,da Faculdade de Foi 'a seguinte a assistência aos indigentes internados
Direito, sexta-feira próxima, ás 20' lal de Caridade, durante o mês ãe abril do corrente ano:

horas, fará a entrega de. medalhas I Aplicações de Raios X, 91; onqas curtas, 36; infra-vermelho, 31;
aos vencedores do TorneIo Despor·, roenlgenterapia, ti6; Eletrocardiograma, 4; corrente elétrica, 2; cura-
1ivo ACàdêmico, realizado recellte-' tivos, 1.6,28; injeções, 3,932; fórmulas aviadas, 2,351; exames de la-
!ll1ente com invulgar sucesso, bOl�tório, 75; consultas nos ambulatórios, 615 e opeI'a�,ões, 76.

«VIDA ESPORTiVA»
-0--

SolJ fi direção dos. jornalistas "Vida Esportiva" como será de-
.

Hélio Milton Peteira e Pedro Pau- nominado o jornal, aparecerá lô-

lo Machado, deverá circular nos
(
.,' "f' ,,'

coulando
,,' ", (as us quartas- erras, JU

pr-rmerros dias do proximo mês de
I' I b

-

d.

, , com a va lOsa co a oraçao e

junho, um !lOVO semanarro exclu-,

sívamente esportivo, visando dar I grande número de mllitantcs 'dJl
maior incentivo aos desportos em I}rônica esportiva- barriga-verde.
Santa Catarina. J Aguardem-no!

Decidindo �o Torneio Classisl89 lutarão
amanhã Imnrensa Ofjci,� e Inco

Vencendo domingo último o
I apontam-no como favorito da pe-

"onze" do Sul Arnéríoa, o conjunto leja.
'

.

do Banco Indústria e Comércio de A luta, segundo informou a De-

legacia Regional do Ministério do
Santa Cá:tarina classificou-se para Trabalho, patrocinadora' do certa
enfrentar, em prélio decisivo pelo me, terá lugar amanhã, no período
Torneio Classista, o forte

esqua-I
da manhã, no Campo da F. C. D.•

drão do Imprensa Oficial, cujas vi- co.m entrada franqueada ao pú-
.

tortas frente ao "I'exaoo e Hoepcke blíco,
.

Rainha da CidadeConcurso
$0110 patrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL,

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Yetc para Snrta., _

ASSOCIAÇ,W Bl�NEFrCTBNTE DOS
ALFAIATES ' SERVIÇO' DE

METEOROLOGIA

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rv BSTADO-Q••rt.-telr. 26 dia Maio ... ·.41
.-/ .

"

Sera a··.�ainha
cemparecende ás mé finadas
às 10 horas da manhã:

Quem
Escolha você

da Cidade ?
do Cine RITZ,candidata,

domingos
aosa sua

...
.... -•••••• fi ••

,
.

. .

•••••M••.M! __MR .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. "

� .

t
t Bom binóclllo

Grande visão

. ESTRANGEIROS Empresa Sol Oeste Limitada
Línha de transporte coletivo entre

.

FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joacaba ._ Lajes e Bom Retiro e
Vice-Versa.

.

SAIDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas, às 5". feiras às 6 horas dt
manhã.

SAIDAS DE XAPECó: Todas às 2". feiras às 6 horas da manhlt
INFORMACõES NA: AG:a:NClA GLORIA.

Praça 15 de novembro. 24 -:- Florianópolis - Fone 1.431.

'SENHORES
- A firma M. L. ARAUJO (Emprêsa Intermediária), acha

se, perfeitamente, habilitada à atendê-los em todos os seus di
reitos perante as leis do País.
PERMANENCIA NO PAíS - OpçÃO DE NACIONALIDADE -

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

MOTORISTA
--()-

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

Curitiba.
Visão maior e mais perfeita
que a de um, bom binóculo

alcança quem tem sólida ...�
in.t-rução.

Bons livros, sobre todo. oe

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópolil
! ; .

,

O TESOURO
Da instrução está ao alcanoe

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no GrupQ
Escolar São José, na .Esoola Ind�
trial de Florianópolis ou na Cate.
<Irai Metrupolitana.

�

-O-
_ Oonslllta e informações sem compromisso.
- A única,' no Estado, organizada e especializada no

assunto.

-8-
ESCRITóRIO. - Praça 15 de Novembro, 23 - 10 andar

sala 4.
Enderêço telegráfico: IN1;'ER.
Caixa Postai, 195 - Telefones: � 1409
- 1584.

5 ri De SOCIAL.!

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.0 ANDAtI!

C'."� .. POSTAL, 683 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .,.aOTECTORA·

Agencia Géral para Sta, Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22 Sob.

'

Caixa Postal. 69 - Tel., "Protectora" - FLORIANOPOLIS
,roMPANBIA -AtlANtA DA lAIA
..... _ 111. - ... :' IAI.
onOIOI. !DU.lIIPO_...

Cifre. do Ba'lanco di 19441 ·Casa--Vende-se Produtos Veterinariqs
urna à' iua Nova 1 rento n

'

45 entregãnêló a chavé-j��
diatamente.
Tratar com o sr, Leopoldo

Coelho à rua Bulcão Viana 41 .

CAPITAL E RESERVAS
Reapon.abilidalie.- �

.

Recete
Ativo

" -

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
(Caixa Postal, 163 - Florianópolis)

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande séri�

. dêsses produtos. " t
,lOs primeiros já a venda, são:

.

SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

e.eo s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

CÓ cm3.
SôRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

I VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos
de 100 cm3.

VACINA ANTI-RÂBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmâ e frascos
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de valjdez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques,· atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com ahso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternertna (Buco,Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Côntra a Peste Suína, etc. .... .. . ..........•

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
mente de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS' aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

Cri 8�0.900.606,30
Cr$ 5.978�401 ;755.97
• �7 .053 . .245;30
• 142.176.603,80

Siniltrol pagol no, CíltilnOI 10 aool

Re,poDtal ; lida1el
98.687.816,30

• :16.736,401.306,20

Diretoresr
Dr: ,PamphiJo d'Utra Freire de Cárnlbo, Dr: P'rsnC11CO
de Sã, Ani.io' Ma.lorra, � Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e ,JOI� Abreu�

• '6 ...

Barata «Chrvsler» :

Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lou-rival
Almeida - telefone 1.406.

. ,

Escritório de Advocacia
Drs. Samuel Duarte, Pery Barreto, Des, Mauricio Furtado

·ADVOGADOS
Recursos para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de

Recursos e Tribunal Superior do Trabalho.
Rua Debret 23 Grupo 616/617 -- Explanada do Castelo

RIO DE JANEIRO.

Vende-se FARMACIA ESPERA'NÇA
'0 I'anu�.tleo !fILO LAU8
Boje • aaaalll Hri relerlb

.".... ..cleaala • eetruaetru - Bo ,átlu - ..�.

..nu - "I'tip,. i. 1Jer�,u""
Gana.... a exata ...."l.da •• r.e blirle ......

A EMPREZA CpNSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus Ji)tilrtadores de títulos já integralisados ou sorteado.

de acôrdo com o decreto lei n, 7.930 que 'tem a disposição dos mesmo.
CASAS, �a pronta entrega. - Papa maiores esclarecimentos dírtgír-se
80 escritM- central de Florianópolis _ Rua Felipe Sehmídt, (Edificlo
:Amslia Neto). �.

Um barco. Ver e tratar ns

firma Reínísch SIA
Rua João Pinto, 44

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

Café Otto traduz qualídadel
Peça-o ao seu fornecedor.

o lahAo
•

"VllR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL, INDUSTRIÁL-JOINVILLE (MIJrClI regia relA

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
... �
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��ou!ld���'�:.· assi-
Colônia de Férias de Canasvieiru

nalando que sabia por ouvir dizer,
.__

MENANDRO WHATELZ
deitou mentira à cerca do naza- '" " ,

P,uericultor .de D. :N, Criança
, ' ,

. "', Iniciativa r-o "Ilustre diretor (j�' dadcs lúdicas de 300 crianças. C:'lll_
mento de operarros estaduais, ele

'ID S P dr Benoni Laurindo Hina« '

d 'b t
(nados '"

1
'

'
, ,

"',
.. � ,por-se-a "e recrelO co er o, dne- ,

ja a�ue a epoca.
t' l

esta obra representará grande pas- minha ,teatrinho, etc. Será de c;.
Ontem,- sobre um empres imo so no caminho da reahilitacão (l-! t tIl ti ,

'
,

, "

1. " L ru ura eve e re a ívaments �ln',
que noticia estar sendo negociado. infância (ln Santa Catarina I 'I d t

'

. ' P f', f .: ,., I'
'

,< ',� "p es: PI ares e concre o arm;,:,lo,
par a a re eitura, az a ressarva: Será poderoso élo na cadeia 'IU(' t t d t t
"Não afirmamos mas deve ser ver- n <;- "

.

_

•

,sus e� an o cs ru ura em arco de
,

A "G' Proteçao Social deve forma! {'ld

I madeiras
- ou lamelas recobertO\:

dade". Verdade que fosse -- igno- tor d '..' �,-,
.. .'

" ,

orno a criança. per chapas onduladas Eterní!e. Fi,.
ramos tudo a respeito - serra ho- O Departamento Nacional d'·' dA' B h
nesto atacar a pr.ioir, uma' opera- Criança já contribuü; fina�cl;;l':; :�s: ���::ll;:�a ��sC�ara c üv(;\_

cão de crédito, cujas bases ,são in- t
'

_ - men e para a concretização da ;dé;a !\.DMINISTRAÇÃO E AI OJ A i\IE'T
teiramente desconhecidas?

A 1 , � ,..,1:' ,,-
c há de faze-lo até quando fôr ncces TO: - Edificio igualmente simplf's..

E a lição que os financistas do sário, Forneceu também o '1'11te-',)I'O- Pil.. i ares de concreto, laje de forro c..

Diário entendem dar, está com o r. I
-

O Sr. Batista Pereira, após de- _ INDICAÇõES APROVADAS _, [eto (a construção, fruto .do entusí- chapas Eter'nite. Ladrilhos hhh'úu.·
I b t

-

d t Fôram aprovadas as sezuíntes 1'11-
endereço errado. Eles devem m.un' asmo do seu médico-puer-icultor �:- Iicos para os vestiários e os "abl'c arar a. er a a scssao, ,e ernUllOll

�
,

dá-la ao sr. Otávio Mangabaíra ,
"

, ,

' ,.,-.,

v. leitura da ata, que foi aprovada. dicações, de autoria da bancada . . ., J' lo Freyesleben, que e, por sinal, ca .. fnetes sanitários. As salas de esta!"
, ,_ A relatórío ou mensagem indica O�]( f:. t·

'

1" I'
' ) ..

Do expediente constaram dois tele .. udenísta n. 27 que dispõe sôbre , .." armense, e (,0 seu engen ierro »r- Co tinue 38 "...,
, "tem Ido buscar dinheiro ate pan\, , .

". pa/!(lna"
gramas recebidos: um de funcioná- aparelhamento do serviço de,

um-I'
'., _

' quiteto Lucidio Albuquerque, , �""_"""""'''''''_J''a.......-_._._......_-.....,..

'''l'OS federais, desta Capital, protes- �, rhlica: '>8
-

d,
despesas normais ... E nao tem �J- Do trabalho a .ser publicado e.n ARNOLDO SUAREZ CUNEO

�" � pesa pu lca, n. - ,reparaçao ,I
d' h

' ,

1 dinh
' -

C
• Od I'

. , , do lU, elr1l1 10, mas 1 eIrao ou br . A.. 'f' d té
'

, limea onto 010.
tando contra o aumento do funcic- estrada de Caiacanga r suas vari- , ,

I e, e por lesses es orça os ecnu.os, NOTUR�A
nalísmo, com referência aos menos antes; 11. 30, restauração da balaus-

dlllheu·ama... foi feita uma sintese que, emh-iru Das iS ãs 22 bo'ras, com bor"

.favorericido!> pelo DASP e, outro do 'trada' do Mira-Mar; n, 31, conserva- imperfeita, poderá. dar, talvez; ÍlJ1- �ar:ooda, a cargo de abalizado pro-

Presidente da, Asacmbléi a, cornuni- cão de estradas do Estreito; n. 33, Prol. Qorma DO
pressão uel do �uIto e do sigrulíca- f�l��� Arcipreste Paiva i7

cando requerimento aprovado pelo construção de um boeiro no en- V V do do empreendimento .

p!enári.o d� sr. Antenor Tavares, !roncame.nto da. Praça. i5 e rua 18 d
A ORIENTAC,ÃO,DOS EDIFI,CIOS: Prestou' )"uramonto O}sobre unulllodades nos vereadores. ConselheIro Mafra e, fInalmente, a I rao es - Atender{! d.e maneira estrit3 a;) V

- CONGRATULAÇõES -- de !l' 35, que sofreu emenda do 'li- EsLá entl'e nós, a serviço de seu funcionamento da Colônia. O Giná, '

Q
,

b" tA Câmara prestou homenagem ao der da maioria, sôbre o prolonga- mU1:1icipio, o sr. Germano Bran- sio ficará na direção leste-oeste" 'novo 8 loe e
sr. Osvaldo Machado, pela sua N:- mento da rua, Tenente Silveü'a, irá eles, operoso prefeiLo de Indaia!. favorccendo o in�olamento no ldn,: IM·lnlstn,r'·allta'·laoocente nomeaçã,o ao elevado cargo à Comissão de Obras' Públicas nata S. S., ontem, conferenciou com o verno. Os dormitórios e salas· �

de Presidente da Junta Comercial 'tue s'ejam tomad,as proyidêncbs no S�'. Governado\' do Estado, a res- trabalho voltar-se-ão para Icste, '[,- Roma, 25 (V. A.) - O novo ga-

do Estado, través a palavra do sr. 1ue se refére à desapropriaçãv de peito de prOblemas de seu muni- san(lo ao aproveitamento do solj binete do premieI' Alcide De Gas-

J'airo Callado, que requereu inser terrenos. 'oípio. matutino, .J á o calor das tardes ,de I peri, prestou juramento perante o'

ção, na ata, de voto de congra' illa' Em seguida, foi a sessào

lf"lan-j
(·&tio, srrá neutralizado pelas galt- presidente Luigi Einaudi. Os co-

ções, afirmando, ao final ,do Sel] d:s- taeJa e outra convocada para o ri.i;' PASTA DENTAL rias tla circulação dispostos a o � .. le, munislas e os sociali.stas esquer-·

curso, "que mais 'I;lão fazemo,; ii,' imediáto.,
'

ROBINSON Alt\l1J disso, - cobertura" apropria· distas foram ,exccluidos. O govêrno,

que penmiar o mérito". A banc.,'Ja tias e l\rvores frondosas proteg:'fà', empossado tem um mandato de:

da U. D. N. manifestou-se solidári,1 as facha,das ocidentais. O refeitówj {linco 'ano.s, a contar de 18 de wbril,.
à homenagem.

� . c· � cozinha serão orientados p:lra c quando·o Partido, iDemocrata Cris-

O homenageado, com a pa1avr:" 14_.I 'cO.l
DrÍentc e para o norte. tão ,obteve a sua grande vitórial

(\isselc visivefm�te 00moy�do, dia

$
G1NÁSIO: - Destina-se ás d!vi- gôbre os es'querdista,s.

:1�:I::���!ãOql�e t:�ragel��)��eSa�l�e��u� 1/ fAIII! FRECHA'NDO:"sómente, pela excessiva ,(jisFnção "";tE ,� .e"

do sr. Governador do Estado. _" _ DURANTE TODO DIA. {) entrevêI'o de apartes em qUé se misLuraram, ante-on-
- O SUBSTITUTO DO PRE-

/ '"FEITO DA CAPITAL _

I no'� .,,, TlI=JOS !.em, na Assembléia, diversos depu lados, mereoe alguns co-

J ti I-II<L menlários despretensiosos.
O lideI' da maioria, sr. João Ba- -

.

,.JI

,D�"t'7., .!�--;.:::,_.: ,\\�, ,f,
,Q líder udenista, busoando fixar uma linha justa, con-

tista Bonnas�,is, a seguir trou�',� �\ � "rF-
deuou os comunistas, e agrediu os inlegralislas. O seu traça-

R plenário assunto que; para dI!>- do, eT)f.I'etan[.o, como o risco de giz em lôrno do perú, seria
qlssão, fôra prorrogado por 48 ho-

»'"
_

' ", "'O � �
exalo se apenas o sr. J. J. Cabral ficasse dentro do cercado.

ras, a seu pedido, qual seja o da - �

�I.?J, .....
' No círculo limitado pelo l[der, a U, D. N. não cabe e nem ca-

suhstituiçâo do Prefeito da Capital. ""'" bem muitos dos corr.eligionáriO-s do lideI'. E isso por,que os

Em brilhante e fundamentada � ex, votos comunistas, a 19 de 'janeiro; foram negociados pelo sr.

Irine\\ Bornhausen, que os receb-eu, como ficou provado, à

saciedade. Também os integralistas, nos pleitos c:;ltaI'inen
i'es, deram fôrça aos udenislas. As cidades integralistas, se

gundo os 'elem'eLos plinianos, eram duas, em Santa Catarina:
Blumenau 'e Joinvile.

E os prefeitos dessas comunas são udenistas. P-or sôbre

isso, o primeiro suplente uelenista, na Assembléia, é o sr.

:iUcat'te Freitas --:- ex-inlegralista e para o qual o lideI' J. J.

'Cabral mandou, ante-ontem, conceitos menos lisongeiros, .•
A velha exploração de o sr. Governador haver s]Jbscrit()

lllna acção, na chamada carnpanha da imprensa popular, vol
t.Ol! ao plenário, na Mca do lideI' oposicionista. Não ignora
o ilustre mentor da U, D. N. que aquela acção, subscrita não

pelo dr. Adcrbal H. da Silva, mas pela .Garlos Hoepcke S. A.,
está junta a muitas outras subscrições de firmas ou pessoas:
estrdtamenle ligadas aos I3'te1'nos vig'ilanies.

'rendo errado o passo de saida, o lideI' não soube acertá
lo mais. D,eslfilou, assim, contrariando o regimento. E ()

Diá1'io, aplaudindo-o, lembra aquela citrinhosa genito,ra de
um rucrul.a, ,que, ao vê-lo na parada, também de passo desa-
certado, comentou:

'

- Que burros .que são êsses soldados! Todos de pass()
en'ado! Só o meu rapaz é que esLá certo, ..

AperLado pela Jóg:ica do depu lado Armando Calil, o sr.

J, José citou a yotação da.da ao vereador Hamilton Ferreira.

�<\. sua argumentação, a essa altura, estava derroCada por um

aparte de seu colega Oswaldo Cabral, que justificára os vo

tos cOl)�unis[as dados ao sr. Irineu Bornhausen, como co,nse

quência da esperteza do candidato udenista.

Ora, se a carteir� do sr. 'Boni1iausen, recheiada de esper

tezas, conseguiu iludir os vermelhos, a questão moral ficoU'

de fó'ra! E ninguém poderá negar ao acadêmico Abade Fer

reira o direito de,. sem câmbio-negro, receber os mesmos vo

tos que a anqui-democrático U. D. N, disputára até com es

perteza.s! Fóra dessa lógica, só um acórdão, deste ,jeito:
"10 - Sempre que os CJomuni,stas yolarem na ü;fb. N., os

votos sã,o democráticos e patrióticos;
,

,20 - Sempre 'que os comunistas votarem no P. S. D., os:

votos são totalitários e anti-paLrióticos;
30 - As votações comunistas, em le.gendas da U. D. N.�

têm apenas valor numérico e não comunicam responsabili-
dades; ,

110 - Se atri.buidas ao P. S. n., entretanto, essas vota

ções exprimem afinidades ideológicas.
,50 - 'Quando um comunista vota em um udenista, êste é

esperto e aquele é otário.

,60 - Quando um comunista vota em um pessedista, os'

dois são comunistas".
Se essa jurisprudência vale, o sr. J. José tem razão dua ..

vêzes: tem a sua, razã.o e tem a nossa, que também Ih'a.

Hoje, no
_

passado I ���!�eJa��e�ol!r}� �al�
A data de hoje recorda-nos

que:1
CIO, em demol'w(la conferencUt

_ em 1625, surgiu diante da B,,- Com, S. Exa., O Sr. GoverIla�o.l'
hia a esquadra do Almirante Bem-

do Esta�o! O sr. J. Kurtz,IH'erci
dewyn Hendrilcszoon, 'que vem em

to munlc�p�1.1 de Caçador. ?�
socorro dos holandezes; t�m, O edIl do futuroso mun,ICl-

_ em 1640 os franceses estabt... pIO do Oeste, voltou a enCOll

leeeram a se�unda Companhia d.ú tl'ar-se em Palácio, com o ClIe

Cubo do Norte; fe do Executivo catarinense�
_ em 1818, D. João VI, criou no

com quem mante-ve nova e r1ro-
Rio de Janeiro o Museu Naciona�, long'ada conferência.
- em 1818, o General �'ebastiã(}

Pinto ,de Araujo Corrêa derrotou
no arroio de San-.Tuán, 'na Banda

DR. RAFA.EL G CRUZ LIMA

Oriental, o Coronel Encarnación, DR. CARLO� LOUREIRO
auxiliar de Artigas;
_ em 1818, o Coronel Manoel

DA LUZ

Marqpes de Souza dispersou em ADVOGADOS
Canelones a divisão comanda1a pe, Escritório:
lo Coronel Manoel Artigas; n,O 18 _

-:- em 1843, travou-se a Batalha
de Ponche 'Verde, junto ao arroi,) Paz Pai stl-nD 7
do mesmo nome, do rio Santa ::\fa- na e ..

ria, �m a qual o General Bento Ma
nuel Ribeiro repeliu o exército !'C"

publicano do Rio Gran,de do Sul,
dirigido por Bento G'onçalves e Da
vid Canabarro;

Cairo, 25, - A United Presa
i n f o r m a que os lideres ára
bes r,eunidos em Amann na Trans
jordânia' concordaram em atender
ao apêlo do Conselho de Segurança
sôbre a cessação da guerra na Pa
lestina. A sorte de Jerusalém· de-

- em 1867, os bravos soldados pende da r�sposta que os Arabes'

da "constancia e do valor", do Co- derem à ONU, Os Judeus ainda con-

. ' _

,trolam
a parte ,nova da cidade e

ronel �arlos de MoraIS Camisao luta'm desesperadamente para man-
em retIrada do Apa, começou a tê-la. A ordem de cessar fogo os

abandonar os doentes de cólera- de,ixaria de poss-e desta parte,
morbo, qlie não podiam tran<>pol'- .

Contudo altas fontes árabes in
sistem em que a r,esposta' exigíra
dos judeus que se desarmem e acei
tom a soberania árabe sôbre a
Terra Santa.

Florl.,,6polla, 26 de MaíO de '948

Na Câmara Municipal
Congritulaç�e5 .'0 sr, Osvaldo Mach.do.-Substí
tuto do,Prefeito.-B.t.lhl de Tuiuti.-Indiclções.

- BATALHA DE TUIUTI

posição, s. excia. citando as Cons·
tituições Federal e EstaduàJ, e, am

da, a Lei Orgânica d'os Munic:lJio<;,
entendeu que o Prefeito da Cario,tal.
dr livre escolha e nomeação do Go
vernador, será substituído, tambem,
da mesma maneira que aquele, istn
é, por pessôa de livre escolha e no

meaç'ão .daquela autoridade.

Após a exposição do lideI' majü
ritário, resumida nas palavras a(�i"

ma, o sr. Gercino Silva, que trot..
xera o assunto à bailá, defendeu,
mais uma v..ez, o seu ponto-de,vilJ
ta, que é de se consultar, por iat.::1'
méclio da Mesa, a Assembléia Le

gislatiya do Estado.

Apa!'teado pelos srs. João Bonnas
sis e Osvaldo Macha,do, o lider mj-

\ noritário manteve o que reqllel'l�J'[),
tendo o seu colega da bancarla tio
P.S,D. concordado - e com êle Ioda
a Casa - em aceitar o requf'fluo,
mas com a condição prelimina,' tia
consulta ser encaminhada à Co·
missão de Justiça ,da Câmara para.
após o seu parecer ser ou não en·

dereçada a Assembléia.

Outro oradCJr foi o sr. Osvaldo
Machado, do P. S. D., que, apó,; tt,
ceI' comentários em tôrno da açãu
dos patricios que morreram na B�l
talha de Tuiuti, cujo aniversári,o a,l
tc-ontem foi comemorado, reqeur'::li
inserção, em ata, de voto de s:m

,daele e gratidão à memória 'dos ur3-

sileiros que perderam a vida, daa
do ao Brasil glórias eternas. A Ca�fl
aprovou o requerido. I

tar;

André Nilo Tadasco

damos.

Rua João Pinto
Florianópolis

FRJEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

,
'

GUILHERME TAL.

PA R A
�

F E R I'DA S"
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

;I
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