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OreVirgilio 8ualberto
Por via aérea, procedente da Ca

pital Federal, onde proficienLe
mente ,exerce as aHas funções de
presidente do Instituto do Pinho,Contrarian:do a quantos descreiam da prática de um3 democracia encontra-se nesta CapiLal, dêsde

com base repres'entativa, o procedim(;nto dos srs. vereadores de FJo- ontem, em companhia de sOa ex
rianópolis não ,rleixará de ter a sua repercussão entre nós, valendo, 'd 1\ ela PenI'lama. esposa, ., faria,
{Ina�do, não mais,' por um esplêndido índice de educ'ação politica, (Jue Gualberio, o nosso distinLo coestarles'eJanamos v�r generaliz�do para dignificação da maneira como in- duano dr. Virgílio Gualherto.
tCl?retall:os, nos,. os Catarlllenses, os postulados democráticos de res- Aos ilustres visitantes o "O Es
lll"�t� a tod�s as lIberdades; mas de prestígio irrestrito a tôdas as inSli-1 tado" formula os melhores votoslmçoes legaIs. d f

-. A •
,,

� e elIz permanencIa entre nos,

No rol dos nossos grandes hidoriador,es, tem Capistra-
no de Abreu um lugar à parte. Êle não escreveu uma hisLó_
l'ia do Brasil que se caracterizasse pela sua extensão ou pela
sua densidade. Dotado, porém, de espírito de síntese e de al-
to senso crítico; deixou-nos os Capítnlos de histÓl'Üt colonial
O descobrimento do B1'Qsil. Caminhos antigos e pov()ament�
do Brasil, e outros estudos vasados no's mesmos moldes, qUE)
valem pela mais caudalosa obra porvenLura existente sô
bre o assunto. Encontramos a prova disso na circunstâ,ncia
de que se fazem mais frequentes citações de Capistl'ano de
'Abreu que, por ,exemplo,de Rocha Pombo, com os dez volu
mes de sua Histól'ia do Brasil. Não pretendemos com isso

negar o mérito da obra dêsse último, sendo de justiça res

saltar o valor de tão rico repositório de fatos históricos, a
que poderemos rec-orrer a todo o instante, a fim de nos in
teirar'mos dêsses faLos em t6das as suas minúcias. O que
ocorre é que Capistrano, já existindo tnl registro, procu
rou, antes de -tudo, ,fazer um trabalho de 'análise esclare
cida e penetrante. Não tendo desejado escrever uma histó
ria do Brasil, reg'alou-nos, todavia, com os prolegómenos
aos livros da Históriq do Bl'asil, de frei Vicente do Salva

dor, e as notas feitas de parceria com Rodolfo Garcia, aos

1 e II volumes da 3a ,edição integral da História Geral do Bra-

3il, do Visconde de Pórto Seguro, - proiegómenos e notas

que ampliam, esclarecem, confirmam ou infirmam o texto,
gl'aças às fontes em que se abeberou, utilizando�se da mais

'completa brasiliana.
Pas'8ando os dias nas bibliotecas, )Sempre engolfado nos

Compreensão democrática
Não, deve passar sem reparo o magnifico exemplo de cordial idade

democrática que os srs. vereadores de .Plorianópolis acabam de crere
ce-nos, na oportunidade do encerramento de mais um período de tra
balhos da Câmara Municipal. Depois de, durante o funcionamento da
quele orgão, haverem assumido a posição que os respectivos pontos-de
vísta partidários lhes determinava, dentro sempre de bôa compreeusúo
d,os postulados do regime, os Ilustres vereadores desta Capital contra
ier.nizam num gesto que .importa ressaltar, para edificação de quantos
ainda não hajam percebido convenientemente o sentido da dignidude
dos representantes do povo, mesmo nas divergências- a que 0.5 con-íuz o

debate em tôrno de mterêsses coletivos.
Pareça, embora, a alguém, que o caso dispensaria maiores coruen

l{irios, o fato é que exemplos como êsse que nos estão dando
os vereadores de Florianópolis não são ainda comuns no Brasil, onde a

(.irClll1stância de, por imperativos do espírito democrático, pertencermos
a partidos diversos, justifica ,aos olhos de muita gente as retaliações pes

Suais, as odiosidades ferrenha!" as explosões de vingança. Parece a nnn

tos que as competições .políticas implicam, por fôrça de fidelidade par
li I''ària, a hostilízação mútua, degenerando em' rancores tumultuosos.

É, porísso, digna dos maiores louvores a conduta das bancadas que
têm assento na Câmara Municipal, onde, ao encerrarem os seus tra
balhos do período, os vereadores trocaram expressões de cordialidade,
que foram ainda mais de público reafirmadas num jantar de confrater
nizaçãc, ontem realizado. Particularidade que merece também notada
em especial, é o fato de haver partido de um dos representantes da mi
noría, naquela Casa a sugestão de que Iôsse convidado a tomar parte
r-esse jantar o sr. dr, Adalberto Tolentino de Carvalho, ilustre Prefei
to �unicipal. Dessa minúcia não ressalta apenas o respeito que assiru
se vota a quem, pela confiança do Govêrno. do Estado, dirige a a-Jmi
.nistração do Município da Capital mas ainda um testemunho que' se

jhe presta publicamente de distinção que é justo se faça entre a P�SSÔ:l
,d,1 administrador municipal, in vestida ,ria autoridade que lhe é confe
rida pelo cargo, e os telhas debatidos na Câmara, objetivo das I'delibera
ções, que não incidem em ataques ao Prefeito.

Quando, pois, cuidamos de consolidar o regime representativo em
t1ue nos sentimos dignificados como cidadãos livres, não póde ser des
pI'ezado um exemplo tão vivo das normas em que sempre será possível
um entendimento melhor, mais elevado e mais construtivo, ,de tôdR.s as

correntes, com representação nas assembléias do povo, sem quebra cer
tamente das convicções, a que cada uma delas se filie' 1l1aS sem desdoiro
também para a confiança dos que, pelo voto, delega� poderes a' 'quem
presumem, pOfJsam aplicá-los pelo bem �oletivo e pela prosperidad�
g('ral.

I Grande benemérito
da Cruz Vermelha
Rio 5 (A. N.) -- Tendo cm vlsta

os receutes decretos do Presidente
da República, os quais visam beue
ficar a 'Cruz Vermelha Brasileira,
a direloria dessa hcnemérita ins

Iituição resolveu conc-eder ao Chefe
.da Nação o título de "Grande bene
mérito da Cruz Vermelha Brasilei

ra", título êsse que constitue a

mais alf a homenagem que, confor
me os estatutos, pode ser conferida

pela diretoria da cilada instituição
beneficente.

Rendem-se
os judeus
Amman, 5 (U. P.) � Os judeus

renderam-se nas ruinas da Uni
versidade Hebraica e do Hospital
de Hadassah, nos subúrbios de Je
rusalém. Foi o que informaram
oficialmente os arabes.

Os árabes são
intranSigentes
Cairo, 5 (U. P.) - O conde Ber

nadotfe, mediador das Nações
Unidas, ainda não conseguiu che

gar a um aoôrrlo, com os árabes
e judeus, S{/blC ft da!,a 'jJéHa ',1;'.
pensão da lula.
As maiores dificuldades do con

de 'existem, ao que parece, de par
te dos áréllbes.

PRESIDÊNCIA
UMA EX-

.i

Iribunal Regional Eletoral
Na data de amanhã, há precisamente 3 anos passados, era solene

mente instalado, neste Estado, o Tribunal Regional Eleitoral. A egr('gia
Côrte Eleitoral teve a presidi-la, até janeiro do ano último, o eminente

Desembargador Medeiros Filho. Dessa data até hoje está sob a direção
do íntegro magistrado Des. 'Guilherme Ahry, sendo seus integrantes os.

exmos, des. Ferreira Bastos e Luna Freire é os drs. Mário Rocha, Alves

Pedrosa, Henrique Stodieck e Clamo GalleUi. O atual_ Procurado!' Re
gional é o ilustrado conterrâneo, dr. Milton Leite da Costa. A .secretaria
vem sendo exercida, desde a instalação, pelo sr. Solou Vieira.

Ao colendo Tribunal adiantamos os nossos votos de congratulações
pela passagem ela auspiciosa data.

O sr, dr. Armando Simone Pereira, ilustre Secretário da Justiça,
Educação e Saúde, recebeu o seguinte telegrama:'

"Cresciuma, 3 - Tendo o nosso companheiro Ado Faraco, conm

nicado em reunião de ontem a resolução do Govêr.no do Estado de E'di

ficar em Cresciuma uma escola normal regional, com internato, o Ho

bry Clube desta cidade, solidário com tôdas as iniciativas que visam

a elevar o nível de instrução da coletividade, aplaude a oportuna reso

lucão hipotecando sua solidariedade e cooperação às medidas tendell�
te; a' colirnar o feliz objetivo. Respeitosas saudações, (a) SINVAL

BOHRER, Presidente".

Redu�ões DO" plano
Marschª1I

Dr. Rafael Xavier
Em sessão realizada no dia 28 de

maio último, a Junta Executiva do

Washinglon, 5 (U. P.) - O Se- Conselho Nacional de Estatb;tic:l
nado vai Lentar derrotar as redu- procedeu à eleição do Secretário (ic

ções impostas pela Câmara dos' ral do Instituto Brasileiro de G'�()··

Deputados ao plano Marscball, de grafia e Estatística, recaindo :J CS�

reabilitacão da Europa. As redu- côlha' na pessôa do dr. Rafael Xa

ções imp·osfas pelos deputados, em vier, figura que se agiganta na obra

vista do ampliamento do prazo do estatística brasileira 'e que já vrnh..

crédito, chegaram a vinte e cinco ocupando as altas funções em cará

por cento do total do plane, O Se- ter interino.
nado preienda estabelecer o total' O ilustre estatistico, que também

'e o prazo horizontalmenLe, so lici- desempenha, há largo período, com
tado pelo govêrno norte-àmerica- superior proficiência, o elevado car-

, /. d E t t'go de Diretor do Serviço e s a IS-

tica da Produção, do Ministério Ih
,

! Agricultura, é um técnico experi-

Paixã.o de 'I!mentado, muito se esperando - �na
atuação à frente da Secretaria Ue-

elefante �.. IraI do 1. B. G. E., razão por, (lH�
• ,-.,/'"

<

,., I T1 P _', está de parabéns a classe estatísuca
MlU','e, .�O\ J, �o.r�, - .' ,I

•. -.. f r . 'lh . '<"

Um elefante femea dominado pe- nacional, pois a e 1;: tSG�1 �,:h,.�-
, -',

'
"

I ca Foi gurará continuidade à brIlhante
la palxao, e uma C01"a ou·. .

. . . M A T'
. .

1 >

o que aconteceu com Alice 'Sixton, obra iniciada por .:", edlxelra, 'dI.:• A Feitas que por motivo e sau e
elegante senhonLa elefanLe, que,

.

'

doida de paixão, quebrou as amar- deIxa o mandato.

ras e saiu enfurecida pela cidade, --------------'--

á procura do seu amado. Solidários com os
Os resulLados foram um aulo-

moveI desLruido e outros dois da� ministros
nificados, um ,canil em polvorosa, .

5 (A N) ORio de Janeno, ' '_. -

um barrar-ão virado, um muro de
Ministro da Marinha continuou

cemitério derrubado e vários jar- recebendo alllausos dos almiran-
dins revirados. O treinador disse

'd
.

tes, os quais se soh arlzaram com

que Alice sempre foi muito cal-
as suas declarações sóbre os acon-

ma, mas virou fé.ra desde que a
tecimentos na Escola Naval.

separaram do seu companheiro. Revelou-se ainda que a Ministro

da Marinha conferenciou demora

damente com o Cbefe de Policia.

no.

PASTA DENTAL
ROBINSON

_ Que diabo!... Para que aquela senhora foi fazer

isso! ...
-

Não o ,seduziam as posições de destaque, nêm quais-
quer outras que se lhe afigurassem de simples exibicionis
mo. Quando ,fundaram a Academia Brasileira de Letras,
convidaram-no para fazer parte da nova instituição, dizen

do êle aos que o haviam procurado: "A única sociedade a

que pertenço, isto mesmo sem ter sido consultado, é a so

ciedade humana, e dela não tenho que me louvar".

E a sua modéstia chegava a tal ponto que, tendo sabi

do ser propósito de seus amigos oferecerem-lhe, na data

em que completaria setenta anos, um livro no qual coletiva..

menle pretendiam expres�ar-lhe -o mais sincero e carinho..

50 testemunho de aprêço, - ficou tão indignado com ai

idéia que enviou aos seus admiradores a seguinte carta:,

"Segundo sou informado, trama-se para o meu próximo
aniversário, ufna patuléia, poliantéia ou coisa pior e mais

ridícula, se fór pos,sível. Aos meus amigos previno qu�

considero a tramóia como profundamente inamistosa, Não

poder,ei manter relações com quem assim tenta desmorali

zar-me. Custe o que custal'. Rio, Dia de Corpo de Deus.
1923".

Entretanto, não era êle um bomem que tivesse aver

são ao con�ívio com os seus semelhantes, como, às vezes�
fazia supor. Calógeras, que foi um dos seus grandes ami

gos, dizia, a êsse propósito, que "enganados pelo aspecto
rebarb,aLivo e hostil, pelo falar inimigo da lisonja, muito$

Continua an 33. pág.

lh-ros, acabou êle como que iuenLificando-se com as fig'u
ras do nosso passado. A propósito, contou Manoel Bonfim
a Humberto de Ca,mpos, que, certo dia, s·e encontrara Da

ma com Capistrano de Abreu e notando que o mestre pa
recia achar-se seriamente preocupado, pergüntou-lhe:

- Que tem você com essa cara?
- Aborrecimentos 1 - respondeu-lhe àsperamente o

historiador.
- .Aconteceu a você alguma coisa desagradável? Doen

ça em casa?

_ Coisa pior ... Muito pior! ... - E prosseguiu: Sa

be o que é? Imagine você que eu decobri, hoje, que a mãe

de frei Vicente não teve uma vida muito regular, ..
Il,{anGel Bonfim achara graça no caso' - pois Capis

tano se referia a fatos ocorridos no século XVI c,omo se es-

tivesse falando de coisas sucedidas na véspera - e passou

a tratar de outros assuntos. ,Mas o historiador par,ecia não

pl'i�star atenção ao que o' amigo dizia, naturalmente medi
tando na inopinada e lamentável descoberta, tanto assim

que Manoel Bonfim, ao despedir-se, já esquecido da histó
ria sóbre a mãe de frei Vicenf)e do Salvador, ouviu com es

panto. Capistrano exclamar:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma indmtrial precisa> de pes.

sôa éom prática de escritório e de

escrituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritórif),

Caixa I)osLal, 139, mencionando ha

bilitações e pretenções.
Guarda-se sigilo.

. . .. .. . .... � .. . .......

Para 09 pessoos de fino
paladar Café Otto é

�em PQr.

Viação, Aérea
Horário
Segunda-te ira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SWL 13,55

Norte

T.erça-feira
CRUZEIR@ DO S"GL - 12,00

Norte
VARIG - :112;30 - Sul

�Ú!-feira
PANAIR - 9,411 - Norte
CRUZEIR€l D� SIL - 11,60

Norte
.

VARIG � 11,49 - Norte
PANAIR - :1;214'7 - Sul

@;1.8mt_a-teira
PANAIR � 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - S.ul
VARIG - l2,3� - SUl

- CRUZEIRO DO S�J:.
Norte
�mbZElRQ f)tj) SUL

S-ul

13,55

15,30 -

Sexta-f,eira
CRUZEIRO DO S�L - 7,20

Norte
PANAIR ... �,40 - Norte
VARFa - 11,40 - Norte'
PANAIR - 12,47 _:_ 8'u1

'Sábado
VA�I-G - 12;,30 - Sul
ORUZE:ERO DO BEL - 13,55

Norte

lJomiugo
PANAlR - 9AG ,- NoI;f;e
fmUZEIRO �(') S�L -' 1 f,�G

"Sul

.p�ArR - ..12,47 - Sul.

o BRASIL QUE EU VI
AREÃO JUNIOR

Existe, no Estado do rPará, uma pequena cidade, contando cnm

P()llCO mais de dez anos de existência, que deveria servir de morlêlo

para as nossas demais cidades. Sua fundação data de 1934, quando "

Cia. Ford, americana, não satisfeita com os resultados obtidos OH

Fordlândia, resolveu escolher um local mais apropriado para o cul

tivo de "hevea brasiliensis" e que oferecesse, também, mais facilidade

na parte referente aos transportes dos produtos que a região havia

de produzir. Após ,demorados estudos foi escolhida uma área do muni

cípio de Santarém, na margem direita do rio Tapajós, próximo do rio

Amazonas e distante apenas quarenta e oito quilômetros daquela ci

dade. Assim, dentro de princípios metódicos, surgiu a cidade de Bel-

tcrra.v com todos os requisitos de cidade moderna.
.

�.::.._. '���_:",:,_._._. '.: :.'
. -

�

Não existe naquela cidade uma só pessôa desempregada, e o che-

IIe da comuna é o responsável pelo abastecimento da população local, I'ontregande-lhes o necessário ao seu sustento por um preço tal que

não dá margem a iucros! O hospital local, tão bem aparelhado como

os melhores do Rio ou de São Paulo, atende gratuitamente aos que

lá vão a procura de socorros médicos de qualquer espécie, sendo que

apenas os medicamentos são cobrados. O cine, o clube de diversões,

etc., também são gratuitos. Uma regular criação de gado fornece 3 ci

-lade, a 'carne, o leite, a manteiga e o queijo. Quando os americanos

deixaram a direção da cidade, em princípios de 1946, muita gente pcn

sou que tudo aquilo iria por águas abaixo.

O engano foi geral, pois lá estive durante a-gestão americana e,

posteriormente, ,cm 1947, quando a cidade já estava em mãos brasi

leíras. Se houve alguma transformação, por íncrlvel que pareça, roi

para melhor, pois .os novos administradores, mais conhecedores dos

hábitos da nossa gente, eliminaram algumas inovações que os ame

-rícanos haviam criado e que se chocavam com os princípios simples
elo nosso povo do interior. Uma grande e moderna usina para o bene

ficiamento da borracha foi construída e vem, desde algum tempo, pro
duzindo o suficiente para a manutenção daquele próspero recanto da

floresta amazônica. O seringal, cultivado dentro de princípios técni

['0S, apresenta um aspecto animador, sendo que a primeira extração
do "leite" deverá ser realizada ainda êste ano. Lá o seringueiro pod€
trabalhar sem receio dos índios, das feras e ainda das febres malig
nas que tantas vida têm ceifado,

Hoje Belterra conta com aproximadamente dois milhões e meio ••.••• ••........ . .

ele seringueiras capazes de produzir anualmente cêrca de seis, mli to

neladas de borracha, ou seja, um terço do que tôda a Amazônia vem

produzindo!
/>.

A cidade é espaçosa e limpa, sendo que suas casas são quasi tôdas
de madeira, mas que nada ficam a dever em beleza e em confôrtü às

nossas bôas residências. Belterra, portanto, com seu progresso e sua

ótima administração, é uma verda,deira excepção de tôda a Amazônia

ou- melhor, de todo aquele imenso inferno verde, como tem sido cha

mada por todos aqueles que penetraram no seu âmago.

utets
Dorario das empre�
sas rodoviarias

END. TELEGR."ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA DO FLAMENGO

Trate das vias
respiratorlas

b'EGUNDA·FEIRA
Expresso São Cístõvão - Laguna

7 horas,
16 horas,
Auto-ViaçAo Itajat - Itaja! - 16 ,,110-
Exp.resso Bruaquense - Brusque -

raso
Expressa Brusquense - Nova "l'I"ento

- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarlnen.ee - JolnvUe

- 6 horas.

Auto-Viação Catartnenee - CUritiba
- 5 horas,
Rodoviária Sul-BraeU - Porto Alegre

- 3 horas.
Hapldo Sul-BrasUelro - Jolnvile'

!is·5 e 14 horas,
TERÇA-FEIRA

Auto-Viação Catarinelllle - Põrto Ale-
gre - 6 horas.

.

.A uto-Vtaçrlo Ca.tarl1lense - Curitiba
- 5 horas
Auto·YiaçAo oatartnense - Jolnvile

- 6 horas.

Auto-Viaçâo Catarlnen.se - T!tbaLrAo
- 6 horas. ,

Expresso São Cristóvão - Laguna -
7 horas.
Emp�sa Glória - Laguna - 7�

e 6* noras.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
.A'1to-V!ação ltajal - ltaja! - 15 ho-

ras. ..

Rápido Sul Brasllelro - JolinvUe - às
5 e 14 horas.

QUARTA·FERA
Auto-Viaçâo Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catar1n�se

- 6 horas.
Auto-Viação Catar!n.ense Laguna

- 6,30 horas.
Rápido Sul BrasUelro - Jolinv!le - às

5 e 14 horas,
Expresso São Cristovao - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas,
.

Auto-Viação Itajaí - lta Ia! - Ui ho
ras.
Expresso Brusquense - Nova Trento

- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - PI'lrlo Alegre

-"3 horas.

A. Bronquitee fAllmaticall,
I Cronicos ou Aguda.) '" oa

lIuas manifeata.;õu {TolO.a...
Rouquidão, Catarro., ..tc.,.l.
osaírn como a. GRU E3, são
molestiaa qua atacam o ape
reiho ra.piratorio, e devem
liIar tratadalil com um medi
camento ener'gico que com- ;

bota o mal, evitando com- _ ..

plicaçõs8 graves. O SAT0S1N
c<ont.endo elementos antiasa

ticos, peitorais. tonicoa, recal
cificantes a modificadorell do

or.ganismo ê o remedia
indicado.

Curitiba

QUINTA-FEIRA
Auto-Vtação ·Cat.arlnense

Al@gre - 6 horas.
'

Auto-Viação Catarlnense
- 5 hora.s.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

Auto.Viação' Catarlnense - TubaTão
- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas,
Emprêsa G16ria - Laguna - 6 1/2

e 7 :t/2 horas.
,

Expresso Brusquense - Brusque -

:16 horas.
,

Auto-Viação ItaJa! - Itaja! - 15 bc-

,ta�áPldO Sill Eft;s11e!ro - JolnvUe _; à& �
,5 e 14 hor,as. I
Empresa Sui Oeste I,tda - Xapeco - âs

- 6 horas'.
.

Pôrto

Curitiba

JolnTile

Brusque

N.o 1:' Regras abundantes, pro-,
longadas, repetidas, bemorragias
e suas consequências.
N.c 2: Falta de regras, regras
atrazadas suspensos, deminuidas
e suas consequências.

Procure' hoje o seu

v-oro de SATQSIN
nas bôas farrr-acras

e drogarias •

SEXTA·FE:tR.A
Rodoviária Sul Brasil _ Pôrto

- 3 horas.
Auto-Viação Catacrinense
'- 5 horas,
"

Auto-Viação Catarinense
�- fi horas:

Alegre,

o PRECIDITO DO DIA

CUIDADO COM A "IPElLE DA

UNHA"
A "pele da unha" ou cutículs

acompanha o crescimento da unha"
a cuja base fica aderente. ,Com �

tempo, vai�se d�endendo, até

que se rompe. Formam-se, em

conseqüência, pequenos ferimen

tos [que podem infeccionar-se

transformar-se em "unheiros". Pa

ra evitar- que tal aconteça, a Clltí'

cuIa deve ser delicadamente afas·

tada e aparada
_

com tesoura pró-
pria.
Evite os ttrbheil'o'S,
venientemente da
unhas. - SNES.

cuidando con

ctttícu la daf

Jo1nvlle

Auto·Viação CalIM'tnenSi! -_ Laguna
_ 6,30 horas,
Expresso São Cristovão - Laguna _

7 horas.
Auto-Viação ltaj.al - Itàja! - 15 ho

ras.
• EX'J)resso Brilsquense
"16 horas.
� Rápido Sul Bra.sUelro _ Jolnvlle
às 5 e 14 horas.

ISÁBADO
Catarinense - CurittbaAuto-Viação

_ 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

JolnvUe -

....................... 0'

Jolnvlle.Auto-Viação Catarinense
- 6 horas.
Auto-VíaçAo Ca,tarl!nense

'_ 6 horas.
ExOJ'IOSso Slio Cristovão - LagUna -

!l horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

;14 horas.
Auto-Viação ltajal - ltajal - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense _ Nova Trento
_ 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 8 1/2

e 7 1/2 horas.

Tubarão

() VALE D0 ITA.JAt
Proeurem n8 AgencIa

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRft.RIA. '

.

ROSA

COMEllCI.ANI::El: Bi um H·
•

'n'O à Biblioteca do Oootro ;&ea
ümioo XI dle Fevereiro. Coa
t1"lbuirb, 1UIatm. para a fOI'7.!1C�
ç.!o cultural 00. eatarlneuu
de ..manhA I

'("CILW:panha pr'ó-U'ft"01lI:J Ie
r:, '�. XI II"" We"ONIro),

- VAUMART

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
sem sacrificio financéico, adquirin
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

,��qz�
t:;;;"���
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

......

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituído de catarinensel
!lestemidos e o "COlégio' B�
rlga-Verde", usará a mes]IIJ
band.eira. ;

....................... .........................
e'

Aviso aos Estudantes'
Estudantes em férm que dese

lem vi'ajar QQnhecenc10 tôdo 6 Es
tado poderão obt.er os ftmdos ne

�6ssários executando faciI tarefa
'que bem eX'tlCutada lhes pl'opDreio
nará ainda algum saldo em di
nheiro.
Tnformacões à rua Visconde de

Ouro Preto D. 13 das 9 ás 12 e das
lj ás 17.

.

em. Coqueiros
Vendem-se diversos, com c.hácara, á beira-mar; diretamente ou

por intermédio e sob financiamento dos Institut'Os.
Plánta e informações - Rua trajano, 16.

Terrenos

Sala no centro

!

PRECISA-SE
Tratar à rua Tiradentes' nO 5

Telefoae 1393,
•• 100 .. ...............

TINTURARIA t
S6 8 "CRUZEIRO"

dentes, 4:4:
Profissional c.ompetente

Tlr'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Til Clube-Domingo 6 de Junho, soírée dançante com inicio às

�_ida eocial'�E-D-IT-A�L�u-�oo-pe-rat-lvl-·m-o:-���
. Delegacia leoional principio cristão

do IApIJT.' A nenhum observador imparcial
.D U da sociedade passará despercebido

que a questão social é a preocupa
ção dominante. Ante a grande de

sigualdade na distribuição, ante

o grande conflito
-

entre o capital
e o trabalho, procuram os lideres

politicas e religiosos urna
- solução

O Delegado Re>gíanal do IAPE- d
T""'C E t d f b d adequada ao grande problema a

'�. . .

-'" neste s a e, az sa er e 01'-
atualidade. Entre essas soluções,

dCJl1 superior, que o Instituto dís-
está o COOPERA'NVISMO. RTI'Z hoje â 1,30 horas

põe de caminhões' MAi\.,'K, para fi-
O cooperativismo é um movi- 20 Red �eitClIIi _ F..stl1er Williams

nanciamento aos Seus assocíadee
mente, hoje Inundía], que_ visa 11 E�OU DE SEREIAS

motoristas ou empresas {fe' trarrs-
solução justa, portanto crístã, e 3° Wafter Da"Yil!a - Tri:o de Ouro

portes contríbuíntes, sem.l'Ó' par.a; : ao mesmo tempo de:m'OOntm, do - Jaranl'tlli e Ráfnho - Ahranmga
os primeiros- e palra estes, medí-

. pJ.!'tl»blema econômico. Como o seu .. RanchiIl']\o'� Már.J�me'
ante as seguintes ,ctin<fiições':' , n:ome sugere, tem por' objetivo tJ PIF-PAF
a) - Ler no míní;jnG 1'2. c6i'J1lri;..'

cooperação de todos '/)aTe!' �i"Odu- Preços: CiI$" 4;0� e' 3,001
buições, zilr' e dístribuú' no interesse tfe' to- Censura lliv-:re.

,1) _. estar quite e nã'o' alUtuaç'ã{'j1 'dos'. Reconhece assim o. que' há de r.' �.' -
.. ' __ .·.' ...• _.·.·.·�·.r"'_

no último ano. verdade, de justiça e humanidade Sir;ml�n�enfe
c) _ apresentar f1:adbr' idÓneo, '"

.

nos movimentos de es�rd� (ltRre' ""'UZ hoje ...fls' 4;15... 6j30 � 31,30� hs,
hipoteca de irtíovel ou caução- de'

se vão espalhando pelo muado, Jl.'tJXY hoje iú;; 1(3@ Iiorae
títulos.

mas mrendo na cooperação espen- t ErroI Flynrr -' Eleaís. Smiítlli1 -' S�
Todas as expicações 8'00t'e preço C' fjãnea� Jlo-r meio da persuasão e do l� $a.bil _ VRor Fsancen
tonelagem dos veículos bem corno ensinrs. respeita a Iíberdade: indli- CIDA:DE: SEM' LEI
sobre inscrição' serão prestadas- vtduat a' deseja conseguir os seus (San Antôsao)
neste orgão. d

.

t-fins por meios ernocra mos. C;rvaI<eiro&i em lutas sem: callIDr. •.•.
O prazo do presente edital se- >n-

Um dbs princípios fundame:nw.llif PafS\\fgt!BS encarãadoras em mó,gicl)
rá de dez dias a contar desta' do CJ:!ia'lJia-J1l.ismo é o de que o,valor t'echni�(')ior... l\1hlsica arrebatadora,
data, tencerra,ndo-se as inscrições' supremo: é servir o bem estar co- 11IinJ ll!tmmnce diW10:
impreterivelmente ás 12 horas do 1'1\, t

.

letivo; ÚH11 eer O'IS carrerras, como Preços: RITZ IiGr$ 6,iIi» e' 3,$).1) ás.
dia 1.6 do c-orrente. .

to sacemécío, a IDlgistxa ura,.. o ma· 6;30: Wml:S Cr$ �OO úmco' áS' 8,:m
de gisLérüw j1i exÍste essa. norma. O noras Cr$ 6,00 e 3;60.- lIDXY erf

seu obJetivQ' nãiiD é a remunera- 4;801 Ünfu'1ll
ção, ma'l5" Si,OOi () serviço so®iaL lt

�"'''''' __ _ _ _ '

necessêÍlllio' que este princípio seja ROXY hoje ás 2' libra:;
tambênl? a· ,baose' do comércio. Se a 10 Brasil em Fico· -- Nacionall

cooper:ll:q,ã'o' for Q; valor supremo, 26' Liberfi«l Mamar'1J{le, eill'mais nIna;

até os ilIJIH!' Ji:(!),je' $io os mais �bi-, gRníill' creação
ciosos lira-balharã),jJ para o bem 80- FARTA FECHA�..r
cial. AI1};'\Ji estrt lt ba�e do {)o�a� 3u'_ E'sllier WiLlítiuns e llM'SkeJ�
UvismÜ'" Cinja IHH!gacão e desenvol- tOil'
viment.cr se deverr� especialmente
ao comili:etCid@, 6'wnomista evangé
lico Clroriles ,<!):,ii!ik.

-(,-
Continua O ESTADO tazen- presidente do diretório do Partido

do distriblfifiões de veüoeoe tt- Social Democrático, naquele dís
vros, inc1Jiiive romances mo- [<·ito.
dernos, entre as pessoas que ·0 Estado" felicita-o prazerosa
constà,m de seu cadastro so mente.
�al.

As p&Ssoas que ainda não
fhaiam preenchido o coupon
tIllue diMi.a.men�e pub1ica�
JlOderão [Me-lo. a..cora

-

habi-
,,:

.!t ,

_tando-se, assim, a concorre-
..atn a tão Íil.tet-e-s&ante inJ-o.ja
tiva realizada sob o patroci
nio .da LIVRARIA ROSA, à
_Deodoro n. 33# nesta Capitiú.
r--.., X:lI: X ..

! 1�'iS-

)1\.N1YER8.ÁRIOS:'
- ,..:���� i

Faz.em .anos hoje: .....

guaçú;
_ a exrna. sra. d. Maria Ligia Pe

reira, digna consorte do sr. Osvaldo
Pereira;
- o sr. Roberto,Moritz, categcrí-

- o .sr, Jacó Jorge' José, concei- zado funcionário do Departamento
fluado comerciante. co-proprietário de Educação;
,...da firma Jorge Salum e Cia. e pC1>-

- a exma. sra. d, Margari,da de
.sôa muito estimada em nosso meio Azevedo Brasil, virtuosa consorte

. .socíal, pela proverbial bondade, do sr.•João N. Brasil;
_ a exrna. sra. Robélia Silveira - o jovem Manoel Bastos Laus,

"Póvoas, virtuosa espôsa do sr, ABe- zeloso e competente contador. e Iun
Dor Póvoas Júnior, competente te. cíonárío do Ministério da Fazenda;
.1egrafista; I _ as senhorinhas Teresinha Ro-

_ a exma.: sra. d. Placídes Cardo- berge, filha do sr, Marciliano Ho
�.,lSO, digna consorte do nosso distin- .berge, dedicado guarda aduaneiro IM

Ho conterrâneo sr. Manoel Felíx Alfândega desta capital; Dor.is
�Cardoso, chefe de secção da C01l- Bruggmann, dileta filha do Prof.
rceituada firma Hoepcke ; I Henrique Bruggmann; Marina Ma-

_ o distinto jovem Amaur' Si}v'l, 'gcllhães, filha do sr..Tosé Duarte

,',estudante, filho do sr. João Silva,.Màgalhães;
. ,funcionário público, e de d. Ebl'an.! -- os meninDs Paulo Roberto, fi.-
•. .dina Silva. -,',;;1 ,�, .(, ,1 lho do sr. Paulo M. da Silva, flln-

x x x
' cionário da Prefeitura de São José

e de d. Laurita Santos da Silva; .T0-
célia Marília Pereira, filhá do sr.

Antônio Pedro Pereira, de.dicado
JUllcionário da Alfândega.

:Deflui, na data de amanhã, o ani
'vel"SárÍo natalício do nosso destnca
,-do conterrâneo, sr. Roberto Oliv�i.
�Ta, dinâmico diretor-gerente do
l'Banco do Distrito Feçieral; nesta Ca
tpital e suplente de Senad.or eleito
pelo P. S. D.

O distinto aniversariante, cujos
.-dotes de lealdade e cordura SOllla�

,:aos à proveI'bial lban�sa de trato,
lhe imprimem à personalidade par-,
,ticular característica, nessa auspi.
f ciosa data, será sem dúvida, alvo de
"expressivas homenagens de seus

� inúmeros amigos, admiradores e

" correligionários, às quais
'-ciamos jubilosamente. Tempo: ,Bom, com nebulosidade.
;_?t', x x x

I Temperatura: Estável.
\ , �CHi�E�T? E. DA SIL':A. .

Ventos: Variáveis, frescos.
ilfaz anos ·t>.9'Je o nosso

dlStll1tO! Temperaluras extremas de
conterrâneo, s� . ,Norb�rto Euclides Máxima, 22,3. Mínima, l'Z',f).
da Sil.va abasta?Q �omercía�te e in-I A temperatura máximaJ de oLFtem
dustrIal no dIstrIto de Calacanga.· ocorreu em São Francisco, com 2t1,4,

. O aniversariante, que gosa de, e a menor Mínima; foi registt'a.da
merecida estima e prestigio, é vi0e- em Xunxerê, com 4,9.

Previsão do Tempo, afé 14 horas
nos asso· do dià 6.

: �.
,IOSSf� ;,�

�

" !JlfOTURNA �

'ÃJivia;se rapidamente 'e"
friccionando o peito, a g�lrganta II
as costas do nenê com o suave

Vacl: ORU8
- .l1li

.

xxx

ROBERTO OLIVEIRA

Praça Pereira e Oliveira
Edifício IPASE

TELEFONE, 1184x x x

Fazem anos amanhã:

r: a cxrna, sra. d. Julieta Richard,
digna espôsa do dr. Alfredo Richard,
apreciado maestro residente no Hio
de Janeiro;
_ o sr. Francisco Roberto dn

Silva, próspero comerciante em Bí-

,

PASTA DENTAL
,

BOBINSON

Florianópolis, 6 de junho,
19'4S.

Jl16rriarUJ Almeida, 'rDelcgadb' Re-

�,.,: ..._t.! -

c'l!im�1!!1G. Gra",etui Piiaw\'!i,
MeialJ' d•• ·, melbotea, pelo.' me
nores pr.eçM .6 Da ,CASA'MIa
CE�N:a:A - RuaO. Mafr6

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

A6BADECIM,ENTO
Jorge Marcelino Coelho vem, por

este meio, tornar público o seu

'i grande l'ecqnhecimento ao SI:.' dr.
•

Saulo Hamos, abalizado clinico e

cirul'gião que operou sua -espõsa,
d. Rní En1íIia Coelho, t;lom inexce
d [vel perícia, dedicando-se ao tra
tamento da mesma com todo cari
nho e desvêlo.

:Êsse reconhecimento é .extensivo
ás piedosas' Irmãs de Caridade,
Ana ·e Val-encia, pelo devotamento
com que cuidaram da enfêrma, no
Huspital de Caridade.
Aririú, 4-6-48.

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritór.m: . Rua João Pinto

n_U 18 - \ Florianópoli::ft
• • •• •• c- _O-o�'" ...... � .......... ,. ......... '"' ....

'
... _ �

FERIDA�. ) J 1 � 1'1 sr. (. E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira:
Mad.ica.çao Quxil.iCl2! ao troto;mento,

da "inH.
.

o Crédito Ml1'bo Pndial, ofeH
C. aOIl._ u••oei>odol o rMlhol"
plano, no m,.lho3" l1IolL'bio, POli Cr$
5,00 manam..
.�._�_ � Go •• �:.

Encerador
Leonel B,;. dJ(II. $'i�tJa. com per

feito con�elIllto. dá, Ilrofissão,
oferece os; Sf;,tJ;S .S6l'vviços.
Qualquer inf-orma;çõeIl com o

se. [.';II)(J";IfJ,· &m.in(J'O/t> de Carva
hl},ie: lho.

TELEFONE 751.

... � <lo .

o tinham por intratável e misantropo. 1);le próprio desafia
va tal impI'essão, porque se retraia ,e só no recesso precio
so e raro' de sua amizade revelava o que éra: alma l:umi�
n{)sa de carinho e de inteligência, sentimentalismo profun-
d-o e infinita doçura".

"

,

20 heras,

Novos numeres novas atrações
PI'€ÇQg.� Cr$ 3,00 e 2,00
Censura livre.

RITZ hoje àt 10 horas da manhã
Na tela: Jornais - Desenho

Shorts - Comédia
No palco: SHOW COLEGIAL

EStOOLA DE: SERKiÍ�S

4°' Cont'inuação dê' seriado
A SmMBHA Dt7 TERIROR

Esla e.scola. eco1Jliômica rej:lreffiln- Jlov-en'fu'l"'.Js ... torcidas' . .,.· ação ..•.
La, em &iütese;. 21 realização d2!.t de- Preços: Cr$ 4,00 e 3,O()
mocrae·1'ai na 01l'

.•
msm_ econõmie:a

..
� A

I'
Censura até 10 aaos.

RevolUlão -- 91z' Gtde - rea1ll7Álu

a denl'Ooracja' lt3.l €lrdern poJ à<Í.ca. •••••••• .••••••••• ' •••••• � •.•••••••

A coo]j)eJ.�a.t;1i.o l� � democracia. na errgl1e' t0dt:JS os ci�dões., pois. ·am

ordem econômrca� pois que é' a bo1'a' pO'l:tlCoS sejanw aciouii1tas. to

conqulii:;! a_. da in;rdiUslria pelas alas- dos- &ã'o' e-onsumid<1'Tes.

ses PilPulal'cs. Ü coopel'aU'I<iBmo 'lil:'I!.l(War porém, lÍotap que'o eoo

está de acôrd.o· com a ética do pe!1ati'visJlilO não �ode seI' bem

Cristianismo :li@ a:firmar 'que as ne- suaed'i'do indepellrllmt-ermmte' de

ce's'8üdad.es d.e. consumidor e não o
'

um: apel"feiç.oamern.to morwl1 do ho

inten�ss'e dos Jltn;tJesc devem D@ntem:: mem. Jnspirado no' Crii>tl'anismo,

a di;'lt'nibuic[i;0< econômica. E está' n®@' crê seja. passiveI tI'"dUsformal"

de' !Mlô)'do Cilm os princípiOS ' da; a mentalidade e as- iendoocias dos

dem:ocliacia a,o' afirmar (lUll' as- indivíduos, unicwInente' pela mu.

sim oomo' !li sobeI'ania na ordem dlalnça. do sisterrfÜ: econõmico.
·

polltlJea pe-r{,ence ao cidadão, a (i}ab�. portanto<,. ao- Cristianismo

· prJimasia; 00; ;,)'t'Ci);eàl econõ!Efua e a grande tared'a de proporcional'
soa:ül..l' pertence ao consumidor e a:@s homens o mnamisIl1l,(,), espln-

·

não ao pNduLor ou empreende- t1l1ai do princÍ�1 da, e0.operacáOl
•

d�r. J)ara que organIz,em a. sociedade

.
No, regime

' C90perativista sôbr'e o fundamento, ua ·eOO-PEHA-
·

t'
- �1i·O DE T·OTV>.."'·· A.O·· "'''',R'VIÇO DE'a,firrna i.ar·lCl'glíl:e -:- a l'ejjlaJ.r iça0 V"" J.J!\J'O ""'"

! das riqulllzas é mais demoorática TODOS" pois j,â em :t879 Ilughes
·

do -qlle aa atualidade. () interes- e Neal escreviôlm que Ci) Coopel'atí·
Sp do capital subsiste, mas o lu- vismo é o- verdade-il'(} produto da

era, av envés de ficar -eoncenlra- religião critá e um esfôrço bones

; do em um número relativamente to para realuar na terra o REINO

,pequeno de mãos, é distribuído DE VEUS e a sua jl,lStiça.

CAPISTRANO DE ABREU
ta de que, havenoo Cap!stran-o certa vez mandado aQ tín
tu:weÍl'o o seu teroo, dias depois. recebera dto voJta wn sim-

. ples embrulhozini\:o•.

- Qtl:e é isto.? - pergunt·ou () histQriadoJ.' aQ mensa

geiro.
- A sua r�pa ...
De�>1'eito o >envól1.wro, ali encontrou êle apenas os bo

tões do_ s,eu �.
Interessa.lldo�s% pela gpagrafia, Capistr::mo de AbI"eu

tradtiziu do alemâ(\ dois valiosíssimos livros � A geografia
fíSica do Bt'wril, de J. E. Wappae-us, e GeOg�'O.fiq. geral do
Bra!til, de A. W. 8ellin, ·e dedicando-se à etnologia, publi.
cou <\' fíntpUl dos Ca:einauá-s, trabalho exaustivo, de mais de
seiscentas páginas, pacientemente elaborado com o auxílio
de dois joveras índios da tribo pano, trazidos do Amaz.onas
pelo capitão LUIS Sombra.

Pandfá Cal6geras, ao render a sua homen�m póstu
ma ao -espirita dêsse grande· homem, ressaltou nestas pa..
lavra·g a su.a "cultura invulgar": "Conhecia e trabalhava
sôbre textos espanhnis, latinos, alemães, holand-eses, íta
li'anos, ingleses. Tudo, em sua memória, catalogada. e no

devido lugar, acudia ao mais leve aceno.. Sôbre qualquer

ponto respondia precisa e· minuciosamente e sempre ne

g-ando conhecer o caso. - Sua cultura resumia bibUot.eoas

inteiras, a serviQo da inteligência mais aguda, mais infor

maM- e- de maior equilíbrio que tenha existid-o. �Não tinha .

limites- dogmáticos. Tanto lhe mereciam a socializant'.:

Nation, de Nova York, ou a av·ancadíssima Mancheste1' GWa'l�

dian, quanto as 'revistas mais conservadoras; igual pêso a

Summa Theotogica, de 8. Tomaz de Aquino, e o Cateeis'mQ

P()SitivfSta •. De t<>do-& uma só coisa ·exigia: id-éias e si?ceri�
dade nas conviCQÕes".

Graças a essa cultura que a todos seduzia e deslum.

b-rava, reuniu Capistrano de Abreu ao seu rBdor a.�··_' . "ti

gências mais brilhantes de seu te-mpo, destaoando-se, 1E�n

ire. outros - alguns ainda vivos - o Barão do lUo Bran

co, Joaquiln NabuM, Domício da Gama, Martim Franc isco,'
Miguel Calmon, Pandiá Calógeras, Ramiz GaIvão, Paulo"

J?rado, Domingos Jaguaribe, Mário de Alencar, Engênio d�

Castro, Rodrigo Otávio, Alfrânio Peixoto, COlUltâncio Al

ves, Rodolfo Garcia, Afonso de E. Taunay, Washington
Luis, Said Ali e Ba.'Iílio de Magalhães, dos quais não pou

cos, se honravam de considerar-se disofpulo� de tão insign.a

Des�a bondade ,e dêsse carinho com que tratava $;S

amigos, fomos Lesienlunha quando, em novembro de t!H9,
Capistrano d-e Abre1.1 passou por Santa Catari�a, com des

tino a Pedras Altas, no Rio Gran.de do Sul, onde seria.hós

pede de Assis Brasil., Encontramo-lo em companhia de

Luis Gualberto, a quem o grande historiador di8pensava a

mais alta €stíma. Nós que já o admirávamO'S atr,av�� de

seus livros, tivemos enSfljo de ficar conbeeendo o espirito
"

legre, amável e u,eolhedor daquêle quase septuagenárw
.:a.

''l, segml{io Luis Gualberto, "era o homem que mais 00-

:' �ia história do Brasil no mundo". Girara a .conversa-
_)

_

et 'lf lôl'110 de assuntos os mais variados, chegandQ tam-
',�() -e. falar-se ,em quesLQ.es gramaticais. Nessa altura, dis-
.bém a

trano de Abreu que detestava Câ.ndido de Figuei-
sua caturriCe, pelá. sua intransigência ,e, sÜ'bretu

usava cabeleira postiça e tinha caspa ... A bou

l1ais graça pel.o fato de êle própriQ gozar do
eSleixado, ocorrend{)-nos à- memória a anedo�

�onceito de d,

·se Gapi�
..redo lJél&
<lo, porque
tade t�Ilba i mestre.

C. 'P.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da eidade?
do Cine RITZ, aos

4 " i;?�TADO-Domift!:!í@ " de Junho· CIG '948
����_��.-...p "Z.4- .....,,"" .\ __ :o.. ....._..;._;...;;.;;. _

� h(,ain a
candidata, eempareceudo ás/matinadas

domingos às 10 horas da manhã,

Quem 5
Escolha você a s.na

e:wiIfl�t:lr2'-!" HJU1l4w.m; M *#
................................ -

''''3c'·;

8:; S�9��;:��:��;.::;, !
67",053.245,30 �142.176.6Q3iEo ,i
98�687.816.30 I

« :16.736.401.306.20
'

COIflANBü -AWN4;A DA IAü\tl
�. _ IJJ'IO .; .. :' liti"
�!"D�&�'

Cifra. do Baleoço di 19441

C�PITAL E R�SERVAS
i,ponaabiJidaMIII

Rocete
Ativo

.',

•. "

«

SinilttroíJ �gOtí no. 6itimou I\) anoll

Respo�ulel ,UdadeJI

. Diretores!
Dr�:JPomphito d't1U8'l Freire de Carv�lbo. 'Dr� Fll'ancuco
de ·S6. ABitrio<·.M.'lorrll,� Dr. Joaquim Barreto de Areujo
e JOIé 'Abreu�'

"

c

Bom óculo
Grande visão,

"
.

Drs. Samuel Duarte, Pery Barreta, Das. Mauricio Furtado

ADVOGADOS

Escritório de Advocacia

Recursos para, o' Supremo Tribunal Federal, ·TriQunal de
Recursos' e Tribunal Superior do Trabalho.

'

Rua Debtet 23 Grupo 616/617 -- Explanada do Càstelo
,

. .

R,IO DE J§.NEIRO

VH.ão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

. alcança quem tem sólida ;;;i
,

instrução.
Boris livros. sobre todo. oa

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deozíoroz. 33 - F10rianópoli.

UI_ , ,

Seu processo de neturshzsçãc
ainda não f()i despachadc ?

.

Escreva sem demora ao Esorítorío Jurídico e Administrativo
Ca.ua. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
orlt�riO se encarrega de 'acompanhar e requerer no Ministério da
JUi'?tlya o que. nece:�sario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz,

.

Ordenado de
(R$ 2.500,000 mensses

Pessôas capazes podem obter co·
----------------------------------------------------

locação para trabalhar nesta Capital
,)U nas seguintes cidades:
Itaiaí - Joínville - Porto União

,_ Lajes _:_ Laguna e Blumenau. \J
O serviço inciue pequenas viagens'

em tomo das cidades citadas. Correspondenda
Cartas do próprio punho, si poso Comercial

tivel acompanhando fotografia, para
ex. Postal n", fi - Florianópolis. DIREQ!O:

.

........... :. Amélia M .PigOZZi
CaféOtto trod,1,lz qU(llido(lef
PegCL-o ,co seu fornecedor.! AUA· ALV�UI() DE ,(IUnlAlHO. 65

.. v, I,

.. 'Pa'r�b��� i
. . . ... ···········,1--,f--mAA-R-M-A-C-..,,-rA--.-_E-.S-P·,·-·'--E-R-A-N-'.Ç-A--

.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVE�SAL I Muitas felícídades pelo naseímen-
AVisa aos seus ltfil!"1lftàores de títulos já Integralísadoa 011 sorteado I I to de seu filhiI�hoI' "o Fmrma�w.tleo 1',[[.0 LAU8

v ��e acôrdo com .o decreto lei li, 7.930 que tem a disposição dos mesmoe Mas, não esqueça, q-ue o melhor Hoje e IUla.i.Jlhi ,sm ti alta prefm.4Ia

CASAS,. para pronta entrega, - Pasa maiores esclarecimentos dirigir-se presente para o seu "PIMPOLHO� fAI'll'SM íilaete� a'_rs:q:e!rM - H"JIIlH,liU. - p_'.
50 e�cntor central, de Plcríanôpolis ...-.Jlua, Felipe Schmidt, (&lifido é uma caderneta do' €RÉ:DITO aarlu - ,dtrifPIJ ii. iI.n�H. "

�m(llIa Neto). MUTUO PREDIAL.
"

kraate-oe .. aaia ....rvbt.,te.·'l!WP ��hI.irl. QlU'i_

._..... .,._, ...--�_._-_ . ....,.....- ....._--

(om bom res&QUadc o

populàr depurat�vo
i
�
I
�
J
i

I
i
r
!
!

I
i

1 I
I

A SIFILIS ATACA 'rODO o OReANISMO
o figada, o baço. o coração, o G�tomago, os pulmõell, a pele,

produz dores de cabaça, dores nos 0811011. reun,cdiem:>.
ceguairCl e • queda do cabelo anemia e abar tos.

Consulte o medtce 19 tome o popular depurativo ELIXIR 914.
Aprovado l?alo D, N. S. P. como medicação auxiliar no trata

mento do. Sífilis e Reun1eti.mo cig me.ma origem,
Inofem:ivo ao organi..mo, agradaval como 11';:01'

--_ .._------._--,_ _._ ..__., _ .._._-_ _ .. _ _ .. _ _--_., _ __._--

':Barala «Chrys1ern'!
.

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

ft'

, .

SÉOE SOC1AL�

PO!Q.'fO ALEGRE
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.'

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÃTRIA N.O 68 • 1.° ANOA� i O TESOURO
t Da instr-ução 'está ao ateanee

CAIXA POSTAL, sas -l'éLEFONE se.so - TELE�AMAs.: »PROTECTORA> f IIp rodos. Dá esse tesouro ao ted

I .

•

111 -r {ft" l' t·
! antigo analfabeto, levando-o a um

agenCUJ Uer� pa��� �� ,L ua aflDa I *l����)y:ll��ã�lf;�:J,lZ:i�s�gla g_�,:�
Rua Felipe .�ch!ImH, 22-Sob. , ,LI la) de Florianópolis ou na, CI'I,t61-

Caixa Postal, 69 - Tal. Prutsetcre" - FLORIANOPllLIS' ,j--:j} Mf\t,l't.H1oJit,ana.

1 Casa--Vende-se IAR�I�IGOS E l�l)RCEL' .
NA,

'I uma à rua Nova 1 rent? n' \ .

COMPRANDO VERIFIQUE A MARCA
45 entregando a chave lme-l _.l , .

I diatamente,
Tratar com o sr , Leopoldo

C�e���.�.��.a. ��!��r. �?���. �:.
, 1 ..

TIL

.
Dt ofinJJjo. (l.�Pd:eika

ADVOGADO - CONTABILISTA

da afamada PORCELANA fabricada pela PARCELANA MAUA S. A.

Estabelecida desde 1937 em MAUÁ, no Estado de São Paulo. Não
tem í'iliaís

CUIDADO COM AS IMITAÇõES
. RepresenLante em Santa Catarina:

R .. SCHNORR, Rua Felipe Sohrnidt, 42 sobro Caixa postal, 144 -

Florianópolis

, ,

CIVEL E COMERCIAL

I:ON STITUIÇÃO DE SOCI EDADES
CONTABILIDADE GERAL

'FLORIANOPOLlS-S.C.

FIA
Confere
Diploma

METOOO:
Moderno e EUciente.

,.' ,. ,O 8.))1',0' ;'

�T "'VIR(jE ES ECIALID E"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MarclI

TORNA' A ROUPA BRANQUISSlMA

,:
" ,

"

\ .
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\AGOD oz
:DIA G. DOMINGUEIRA. DIA 19. SÁBADO. SOIRÉE. DIA 24. TRADICIONAL BAILE DE SÃO JOÃO. NOITE NO' ARR.AIAL�
.-DANSA DA QUADRILHA. CONCURSO. ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO DA MADRINHA DO ESPORTE. TRAJE A CARÁTER.. �:

BESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE� A PARTIR DO DIA 14 DO CORRENTE: CR$ 30,00.
DIA 27. DOMINGO. FESTA INFANTIL, EM: HOl\fENAGEM A SÃO PEDRO� DAS 16 ÀS 20 HORAS.
AS SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

, .

: ,COMPANHIA' DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

BAtANÇO GERAL

\
.' A T'+-V O

IM01ILIZADO Cr$
9.000_000,00

c.sc-s Çr� . Cr$
48.620.186,90
1.004.965,30
284.303,80

Cr$
3tnóveis

..

,. .' -.',. 1.: ".0

'Móveis 8< Utensílios ..........•.........•
JAln�x;'jrif2.�d " •. ; ••••.• I

.

Capital

RESERVAS 'l'ÉCKICAS1,9.909.456,00

REAI,lZAVEI,
"T'i tulos da llívida Pública Interna Federal v/n
"T'Itulos da Dívida Pública Int. Estadual v/n
"T'[tulos da Dwida Pública de Países Estran-

geiros ,.,..... . .

"Títulos da Pívda Garantida pelo Govêrno do

Uruguai �. o •• ,-.. • ••• • ••
-

•••

"'Titulos tia Dívida Pública de Estadds e Mu-
- nicipios . .' vln

· Ações de Sociedaàes . _

...Ações do Instituto de Resseguros do Brasil .

....Debêntures . .

Depósito Obrigatório de Lucros Extraordi-
nários . .

.lmpôsto em Litjg io ......•..... , .. , .

-Cauções :....... . ......•.... :..." .

'>Obrigações de Guerra ,. _ . ,. v/n
.Re��lperações . .

· Selos a Receber ,.. . '.

'Títulos a Receber , .••.•

·

Estampilhas e Selos ....•... ,. . •. , ..••••

9.051.282,40
.).518.613,60····-

•
Reserva de. Riscos Elementares não· Expirados
Rcse�va de' Sinistros

.

Éi"ementàres 'á 'Liquidar
Reserva de Contingência - tRamos Ele-

mentares) Art. 57, dec.-Iei n.· 2.063,
7�3·40 ......•... . ..... ;... . .....

Fundo de Garantia de Retrocessões (Dec.vlei
n. 3.784, 30-10-41, art. 4"0; .§ l°)

17.643.500,00
6.008.500,00

14.343.978,90
3.618.730,00 •

4.525.641,20, 64.515,00

9.000.000,00 27.095.537,20903.531,20

1.050.800,00 1.002.554,00
11.235.728,80

274.000,00
1.896.592,70

. ,

EXIGíVEL

Agências & Sucursais ..........•... I.: ....
Contas Correntes 0 ••••• '.'. •• o •• o •••••••

(Impôsto sôbre prêmios a recolher .

Sêls por verba e .Educação e ,Saúde a recolher

Fianca ele Aluguel .... o ••••••••• o •••••••

Dividendos não 'Reclamados .

Dividendos à ·Disposição de Juízos Divisórios

Grati ficações . .

Jmpôsto de Renda a verificar � .

Reserva Beneficente . .•.. :'0 .

Dividendo n. 71' . .

Cheques & Ordens, a pagar .

Jnstituto ele Resseguros do Brasil c/ de prê-
mias a Regularizar .

8.282,30
1.463.935,20
1.189.591.40
474.556,60
13.034,00

14.800,oor�n:!'1l "�r
.

537.700,00.
800.000.,00
354.542,90
235.596,90

2.700.000,00
11.401,20

3.725.336,70
354.542,90
9.473,70

3.648.$85,30
146.766,70

921,00
67.044,20
7.812,10

4.515.700,00

"
..

Contas Correntes:
Div. Contas ...•....•. • o • o o o ••• o •••:
I. R. B. C/Correntes ..••.••..•••••

160.787,30
2.533.873,80 L""' 'J'

755.866,00" 8.559.306,50 50'
2.694.661,10 CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL'.Ernpréstirnos Hipotecários ...•.• o •• 0'0 • o •••

_.Apolices em cobrança •....•.•. o .

Agências & Sucursais:
. Nas Sucursai�, J à ordem
Nas Agências •.• o ••••

3.869.027,80
26.538,50

1'\AO EXIGíVEL Na, qualidade de Presidente da
Comissão . Arquidiocesana do 50
Congresso Eucaristícb Nacional 'a
todos- os fíelse .demais interessados

que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre; Rio Grande
do Sul.
Outrossim, comunico' as facilida.. ·

des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza Tlurismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de, perigrlnaçãoz
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduziu
do exclusivamente peregrinos; c)
urna terrestre; prosseguindo de

São Paulo em confortaveis '''oni

bus", através do Paraná e Santa

Catarina; d) outra ·terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, ·diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
Evidentemente, poderão os fieis

proferir outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., - na certeza de que o

nosso Estado, a.: em particular a

Arquidiocese não' deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demoqstnação de amor. a

Nosso Senhor Sacramentado .

Fpolís, 1 de Ma];ç� de 19�8
Conego Freder íco Hobold - Presk
d.ente da C. A..,. '"

4.463.471,60
3.402.278.40 28.841.777,20

4.667.747,50
21.554.167,70
4.768.167,70
21.766.091,50 81.597.951,60'

7.865.750,00 Lucros em Reserva .

Reserva Especial - Dec.-Iei 9.159, de 10·4-46

Reserva de Previdência o ••

Reserva T egal . .

Reserva Subsidiária 0' •••• ••• ••••••••••••

__Aluguéis a R eceber •...••

\ 335.443,10
581.585,90· Jmos a Receber . 56.673.419,60

... DISPONíVEL
"Depósitos Bancários .........• . ...•••••

!\,Talares em Caixa .........• . .••••••••

."

_,.,:."'"
19.662.772,50

7.l47,20 19.669.919.70

126.252.795,30

�:�L':'-
200.000,no
45.000,00

1.036.124,00

3.724.100 00

10�000:00
9.445.000,00

31.984.464,20
5.595.824,30
8.047.383,40
200.000,00

5.781.935,20 66.159.831.10

192.412.626,40

126.252.795,30

Lií.

t:
CO)i'l'AS COMPE�SADAS

COK'l'AS COMPENSADAS
.Açõt:s em Caução .......• • •.••• o •

.Ações Legadas , .. o ••••• o ••••

'Banco da República Oriental do Uruguai ••

Depósito Compulsório - Dec.vlei n, 9.159,
de 10-4·46 • ..•..••••••

Depósito Judicial • .•.• , •••

(�arat1tias Hipotecárias . o o •••••••

Inscrições de Bens - Dec.-Tei n. 2.063, de
7-'3-40, Irt. 66 .......••...•.••••••

Recuperações de Resseguros a Receber .•.•

� "Sinistros Avisados 0....... . .

· Tesouro Nacional, c/Depósito de Títulos •••

Títulos em Bancos s/Custódia ••.•.•••••••

Bens Inscritos dec.-Iei n. 2.063, 7-3·40,
art. 66 . ...•.........

Di retor.ia conta de Caução ..•...........

Legado Barão de São Raim"ndo .

Recuperações de Sinistros a vi sados .......•
Sinistros a Pagar .. o • • • • • •• • o • o •••••••

Títulos Depositados . .

Titulas Depositados. - Dec.-Iei 11. 9.159,
10-4·46 (conta Especial) .. '" .

Titulas em Custódia '
.

Titules Uruguaios Depositados para Garantia

de Operações .. o •••••••••••

Valor Depositado . .........•....
Valores Hipotecários •..........

r •

31.984.464,20
20D.OOO,qo
45.000,00

5.595'.824,30
8.047.383,40'
200. cor.' co

3./':H 1· O,. o

5.781.9}5,20

1.036.124,00

100.000,<;'0
9.445.000,00 69.159.83.1,10

192.412.626,40

'.

Contador Registrado. no D. E. C. -- 5.278
.

Etelvina Cardoso do Rego
Pompliiío d' Utra Freire de Carvalho

Presidente
Bahia, 31 de dezembro de 1947

PARTIDO SOCIAL, DEMOCRÁTICO i

Schimidt I
CANETA5 'E�FEROijÁFI(Ab

I

�. � U5A �
(R�
20.00 f

.

, .

E�UL
(RS,

i 15.00

o Escritório do P.artido .Social Democrático, a rua Felipe
N. 42, atende aos seus ccrrelígionartos para qualificação.

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias
eleitorai

I
IConcurso Rainha da Cidade

, .. , .
•

iI'. '

DOE�CAS MBVC]l�Ab
c.. Olt ,ro:t'UIlIGp �a .4MIle....

�.�l;.. IUI flmmÇ'8fÍI neY.,'QI!a8o �1!I1Il.iI"
"Iuk,b,clu .1i!I te."9.•io .&!� !:!fi"
'<1!U&.ln�n*" r-emeilânIL,Q 'e1t�IJ.�
:âJ'1r.�o, iMito �a ipodads. 4S pN4.
�rf;�'!!U�h�3\7 mi t�iv(ihíe. d�ll>fl_ �
�.r,� $lIlf*nnhi34_ o 8ftv1i� fta�
<1�tffl.l i�· .�I)H:a;ll

.

y'�(lt1iial.irl 1l1b="a.
t.1i: IlID ÂNii)lIIlatêrle, >lilit€<.a�il�" f:nt
�ibo,mt!",t(! �I.I m,';'i_· ..,_t!'r""«:.� �

I�""l'·��A!lI•.�n, jbc..."�!!!'I!I mi.. 4�

Sob o pe trocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL,
tINE RITZ e Jornal O ESTADO.

.

PAAA
ATM"OO

t)E,&ot'llTO
E!,PICtA\..

'\_

,.

I
'•

I
------.�------ i

De �'dem do senhor presidente,.
oonf'órrne detihcraçãc da Direto- i

_...--------------------�---

.��� dl�Ü�l�!ãOse!�ã�:, �:;�i��a:a �:'.i Emnr,es'� Cnnstrufor�' IIn ·lvers�'1.dos associados para a reunião de l_II u u I li Ihl. ....ai
Assembléia Geral . extraordinária i Estando .estahelecida, na Estação. de Ribeiro Pires; uma vila 'que

·domingo, dia 6 á� 10 horas, afim repn'senta, neste comércio, uma das ma,�6res obras já realizada por 'or
,de lratar de assuntos ·de gTande ganização .particular, pois, tem mais de

_

10.000.000 de metros quadnlllos
importancia que se prendem a c es1:;o sendo planejados melhoramentos para se constituir uma cirtade
:admiri�sLr8.ção da mesma <noderna, comunicamos aos nossos prestãmistas que as reservaS' de lo-
Florianópolis, 2 de .. junho de te8, ,dessa vila, já estão sendo entregues 'a."'toctos os que estejam com (H-

1948. rrito à liÇIuidaçãp. Está sendo, tam.bém, pedido a todos os colaboradores
De(\dozio OrL"iga. 2° seJcl'eta,rio e pres'.amistas, sugestõef> para o nome que essa vila deva receb�r.

,em 'exercicio: São Paulo, maio de 1948. /

HELMAR IID" SÃo PAULO

CAIXA pO�T�l5180
'NP.NDAMO� Pno REE.MBOl� PD�lAl .

COiNVIT;E Voi� paraSnrta. -----_...

... :- .
. . . . . . . . . . . ... . . � .. " ...

Se ricos quereis ficar
De modo facil elegnl .

Fazei hoje urna inscrição
No Credito Mutuo Predial

• o .. • • • • •••••••

'O Crédito Mutuo Predial. oferece
aos seus associados, o melhor pia•
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensaiS.

•

.... �
'

.

Muitas felicidades pe,lo nascim.en
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhol

presente para o seu "pll\'{POLHO�
é uma caderneta do CRE:DITO
:\1UTlJO PREDIAL.

.....
"-

.

o "Colég'io Barriga-'Verde'"
está construido o seu majesto--
80 prédio e necessita de snti
valiosa eolaboJJ2çio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aventureiro·3 .1 Ubiratan ·1, o . resultado do ·enconlro de intem
valente «leam» de velei do Aventureíre de São'

10 horas, na- quadra do Lira, a seleção da'

basquete d,o Clube Doze e do Lira"
�::::::::::::: :::::::::::::::: décidindo a posse da Taça' Ma,io de' 1948.. :::::::::::::::: ::::::::::::::

Frente ao Bocaiuv8, o Iupi, de Gaspar, 'extreará hoje em nus�a Capit�
, I

Despedindo-se da' nossa Capital, 'o

Ludgere (Tubarão), enfrentará huje,
cidade. Como preliminar joga.rão os

\'

,

as

quadros de

I,

Um grande choque, destinado to devidamente preparado rara
a proporcionar ao público uma o encontro, ludo fa.zendo crer que
tar-de de gal:y, está marcado para teremos esta tarde umrna luta de

hoje, no estadia da F. C. D. quan- 'igual para igual.
do ° Peri, forte agremiação de' Preliminarmente jogarãe os

Gaspar, defrontar-se-á com o Bo- quadros jUvenis do Paula llamas

eatuva, em �omeoogem' ao sr. e Bocaíúva, em disputa df uma

governador Aderbal Ramos da belíssima taça oferecida pelo I�r.

-Silva, grande amigo dos desportos; Esperidião Amin.
. eatartnense. C ,030 principal

Será .íaícíad» amanhã o, prim,.eíro Campeenaín Será, sem duvida, um "match " ás H5,30 horas w a

empolgante, onde apreciaremos 13,30 horas.

'U", ,.

,

"t'á
1# Catar!O'ense pela primeira vez as qualidades 1>1'eo08: Cadeiras na pista -'

. nJVerSI 'fiO tesnicas do "teàm" fasparense, Cr$ 15,00; Arquibancadas - Cr$

Promovido pela vitoriosa Fede-j peonato U;iversitári6 Oatarinerr- Esse Campeonato Inédito em I que vem ostentando boa forma. 10,00; Geral- ü,UO; militares tar-

ração Atlética Catari�ensB de .El?LU-1 se,. certame do _qual concor'['�m. e-I �anta Catarina, seri efetua�o com O Bocaíuva está com seu conjun-Í dados e eriançae - Cr$2,OO.
,o

dantes (F. A. C" E.), deverá ter

I'
qurpes das faoúldades de Direito, Jogos de volei, basquete, futebol,

inicio amanhã, á noite, na canc,ha Oiencias Econorrricas e, Farmácia atletismo, remo, natação, tenís, etc.
do Lira 'I'enis 'Clube, o 1.0 Carn- Odontologia. Amanhã Lerão inicio os certa-

'

'_ ..-- _J�C_
m -

,

, ," "

mes de valei e basquete, referen-

I Dr. CLIU1NO G�

T M
" tes ao 10 turno. GALLETTi

,/ reze' de'" aio' x IAI"ra'Dna Os jogos programados são os A D V O G A O O
_

'

;'.

P 9 seguintes : Valei; Faculdade de, Crimo. cív.l
A' expectativa r-einante ante a rea- drão de reconhecido valor no Direito X Faculdade de F.armácià. Constitut9ão de Soc!odod..
Iização do embate de hoje entre as I futebol menor.

I 'Ondotologia. ODEON hoje á 1,30 horas NATURALIZAÇÕES
duas equipes acima, tudo faz crer .Neste prélio, 6' s. C. "Trese de Bascquete : Faculdade de Direito Matinée das Moças

.,., Tituloe Dmarct6l'io.

que, o povo esportivo d-e ão José Maio", fará a' estréia de seu noyo X Farmácia Ondotologia. Um filme que é um verdadeiro cs. ·&sórit. - Praça 15 d. No•• 23.
O S. C. "Treze de Maio", invicto uniforme, o que constituí motivo Os jogos terão inicia ás 19,30 timulo para a mocidade e '" . ,_ lo, CDd�:IIJ.

para manter esta invencibilidade, suficiente para OS" seus defensores horas. Uma história na qual, tudo é' ,R".id. -_.RUA 'l'lradont.. .7. IE'dNE ... 1468
que o aponta como um dos'melho, ]rvarem de vencida seu leal adver- simples) sincero e humano '

res times da varzea, enquanto que sário. i LARES SEM MÃE '

o Ipiranga de São José, nadadeíxa ' A Diretoria dO- Treze pede o COl11_ (Technicolor) ...:d;:--..
a desejar, porquanto é um esqua-,' p,�reparecimenio de seus atletas as COM: _: Peggy Ann Garner

1.:> horas, no .Largo da Alfândega, Lon Mc Callister - Ed.ward Gv.-CIl
Um poema divino, com todas as

côres do Aco-Irís
No programa: 1° Noticias da Se

mana 47,x 12 - Nacional Imperial
Filmes. 2° Doce Lar �Desenho Cole
rido. 3° 'A vóz do Mundo - Atualí
dades

Preço: c-s 3,00 único
Censura livre.' Creanças maiores

de 5 ants poderão entrar acompa
nhadas.

'COMPANHL;\
lNTERNACIONAL

.

,DE
CAPITALIZAÇÃO IMPERIAL hoje às 2 horas

Amortização d� M{tlo 1 ,10 SeVlee�Po�eersaICdl�oneBmaartloJlg�lrOa' ficas n.
,. - " Q Crédito Mutuo Predial, ofere�

No sorteio ��álizádo élli 31 �� II!? "- Nacional Imperial Filme�' aos seus associados o melhor pia
Maio de 19{t8 toram $orte.a,· \ 2° Um filme encantador, cheio de no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00-
d,as '19 'seguintes e('mbinaçõe�: �moções ê que proporciona mOlllêTI- mensais•

tos de grandes torcidas
LARES SEM MÃ.E

(Technicolorj' �'" l'COM: - Paggy Ann Garnei' ""'�

Lon Me Callister ;-- Bob O Cão Sábio
3° O gran.de filme nacional, do ro

niance de Aluizi.o Azev'edo
O COllTIÇO - bella' - RicliàVd ClJnt� ,- Fnmk

COM! Hortencia' Santos - Colé Latimor. I '�1(t�'!
Horacina Corrêa e outros. Espetacular. GigariJ&;�(1 : "",,:-'.,;;Piadas e muito riso Dificel de ser iguala(f{y f'

4° Final do seriado das mil e lima Um. romance de amôr rliFift lüllh1...
aventuras ente de ódio •

O GRANDE GUERREIRO No programa: 1° Cinelandi::.t J6r-
COM: - George Brent -- ,F1'an.. nal ,no 158' - Nacional Imperial F�l";'

kie :Darro -:- Rin-Tín-Tin mes. 2° Fox Airplan News 38 x 4..
5Ó' Continuação dD melhor sol'ia- r

- Autalidadcs
do de' áwmturas marítimas:, l Preços: ODEON Cr$ 6,00 e 3,00 ás

O PORTO FANTASMA .6,30 h.aras Cr$ 6,00 único. IMPY_
COM:,� Kane Richmond {O .R.ci 'RIAL Cr$ 4,00 e 3,00

'dos', Serià:áoo). 8/4{l Episódi.as JI Censura até '14 anos.
.

I;>reço: Cr$ 3,00 único
,

Estritamente necessárià apre..

Censura até la anos. sentação das, carteiras de·EstudantMl'..

'E.c,itól'io â R.a Conse
lheiro Malra 122. - Nesta.
lnllp.tor�"a8 e a4fJ_l'lcias na

principais citladH do
Eeta-ch

,

, i

Fíqueírense 'X
Dando início ao' Campeonato Ci- mais empolgantes do ano, dadas as

tadino de Prcf'issiónais, derron- características de que se revestirá
tar-se-ão domíngrêpréxirno as equí- considerando-se a perfeita igual-
pes do. Figueirense e do Paula dade de forcas.
Ramo,s, cotejo que promete ser dos

P. Ramos

.....

Em. Imbüubo Avaí

;:�!�:�:��:{;�����lifJ��.�� I ::g�y�;��,�"v:��.;����:::�: ICom o Pays8ndú j�,gará' hoje o P. Ramos
Integrado por todos os seus tJtu- • .ie, em Brusque, o "team" do Pay-

.lares., o conjúnto do Paula Ramos, f sandú, local.
'

,

,�ampeão da capital, enfr1entará, ho- ..

o

Iltrl"ado DO L-Ira o Ola" os ARBITRaS INGLESES' ESTAO
'li

,

,

'

V -!FAZJ<JN.DO SUCESSO NA ARGEN-

,1I1,rtamento de BoI' TINA

Segundo apuramos, o' Lira Tenis
<{!};abe, prestigiosa agremiação es

rp0rtivo-recreativa, vem de criar 0

IDepartamento de Box, cuja direção
'foi confiada ao jovem desportista
'Túlio Gondin, já contanto com

\cr,escido número -de adeptos dêsse
!0Sl'lorte. Sabemos que é pensamen
"te do Lira realizar ainda êste mêl;
mm grandioso torneio de pugilis
�mo, cujo focal seria a quadra de

, ..,Jbasquete do clube d�Leolina, que
rpode .ser imprOvisada em teatro
'das lutas, já que possu� arquiban:
',<,.adas e refletore�.

'

BUENOS AIRES 4' {U;', P.) -:- As
autoridades esportivas 'ars'eil'tinas
estão satisfeitas com a atuação dos'
o'itos juizes ingleses, deçidiram
oferecer contrato a outro, que se
rá .o sr. J. i}3arick. Entrementes, os

circulos esportivos ,estão informa
dos de qite os clubes da segunda
divisão ficaram tambe1n imprelÍ�
sionados com o trabalh.o dos árbi
tr.os ingleses e pedirão á Associa_
ção de FHtebol que os designe p'a
ra atuar nos S'8US jogos.

XXX
IX JOGOS UNrVERSIT.<\JfUOS

BRASILEIROXXX
lCLlJRE A'IlLETICO RECREATIVO

OLIKPJ.CO
- _.htiret..oria do Clube Atlético
�ft'OOreatlw OlimpWo convida a .tO-:
,-dos 00 ool1s assooi-ados a oompaI�e
'oor na séde elo' mesmo para tratar
·tIe ,seus inter�, aohanoo-&e esta
.dirétoria á disposiç.do dos sr. as

;soeiados, todos -os dias de.s 18 ás
"21 'horas, -em. sua séde social à
'rua Pedro Demoro n. ilHO, no 20
Hstih-distrHo '(,Es'fJreito)

A Diretoria.

.segundo informe do Rio, QS IX
Jogos Universitários BrasilÕiros
serão tr'ansferidoo de julh.o parà o

inicio de Setembro, coriforme re
velou a Confederação BrasHeirn de
Despo,rLos Univ·ersítários.

.

XXX
FIGUEIRA X IPIRANGA

No gramado da Vila 'Operária
'do Saco dos ,I,imões, pelejarão h.o
je, a t.arde, as equipes do Ipil'anga
e Figueira, com inicio ás, . 15,30
horas.

Simultaneamente

I'
FILMES DA SEMANA

ODro,N ho-je ,ás 4,15, 6,30 e, 8,ti ODEON - Quarta-feira
IMPERIAL hoje ás 7,30 horas �ssões das Moças

Sessões Elegantes " LEGUO DE HERóIS
O mais s�msacigrra1 e ímpre6Sfé;- (Technicolor)

lnante filIne do aUo • • • . . . . . . . . . .• •
,
......•..••...•• _ �

, Esta é a face da f'nría. Esta é a ODEON - Quinta-feira'
moradia do Diábo. MARIDOS EM APUROS

13, RUA MADELEINE • • . •. . . . . . • . . ...............•.

A Tinturaria� é a q� Uma gigantesca apl"esentação' dá ODEON e IMPERIAL - Domingtll
melb1)r m� ,sehe_ Tir.adentes, 20T!I. CENTURY F:OX NOITES DE VERÃO

. ,

f' .
Com: - James Ca'gIfey - Anna- (Tec1micolor)

B
T
U
L
B
A
S
S

y
w
Q
Z
A
S
G
'L

G
D
II
M
R
N
O
Z

será, inicÍadO'
prelímínas as;

, -

�UA VOlUNT ....'RIOS DA PÁ fRIA No" G8 • 1.- ANOI\Ii
C"'I�'" POliT"t.,:i� - laaOWE !lua _ fELLGR"�S••PROfECJOR......

••••• _ , f • t , � : '.' ! ! , t : ' : ' � e � l' • ,. " ,. �

Agencia'Seral p-ara S. Catarina.
Rtiá Fdipe Schmidt , 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
... -. .. .,............... . ...... .,

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

Telefone a esse número e a bi«
eícleta da Tinturaria CI'uzeiro ràui..
damente irá' buscar seu �l'no.

Jit. Tiradentes, M.

,.:"

\

,. ... , ..... ,. .. ,. fi' _ .' 'I ,., •••• ,. # ...... ,. ••• ,. ..

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata-'

mante quáJquer
�uJa.ridade ,na entrefa
de seus iorna".

, I

.. ,
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7o BSTADO-Domusso 6 •• Juftho de 1948
-----------_.:..._-----.-..-------..,.,..�..."... --"_ .���_.",- -._--_._�_...�_..._--_ .. _.�.... _-_ ...

NOS SALõES DO LIRA TÊNIS CLUBE, SÁRADO, DIA 12 DE JUNHO, "SOIRÉE" DE SANTO ANTôNIO COM INICIO ÀS 21

HORAS, ORGANIZADA PELO GRÊMIO LIRA -- PARA OS TRAJES PEDE-SE À TODOS OS úLTIMOS MODítLOS PARA UMA
FESTA NA ROÇA -- PELA ORQUESTRA JUVENIL OUVIREMOS OS MAIS BELOS NÚMEROS COMUNICA-SE- AOS SRS�

SóCIOS QUE AS MESAS ESTARÃO NA RELOJOARIA MORITZ A PARTIR DE7 DE JUNHO.

Está' venceu do em Minas o 'PSD
O. resultados da eleição suplementar. - Confir

mou-se a de�rote· da UDN em Barbacena.
RIO, 4 (V. A.) _:_ Começam a ser conhecidos os resultados das clei.,

......õcs suplementares, em Minas. E o PSD segundo colhemos em meios' bem

informad.os, está vencendo em tôda a linha.

Ontem, numa roda pessedista, um deputado se mostrava radiante:
- O P. S. D" nas urnas apuradas, alcançou 240 legendas contra 120
(ia UDN. O dôbro. - A coisa agora está pra nós. Em Divinópolrs fui
lL'stemunha de uma grande manifestação popular ao Benedito Vala
dares. E os resultados das eleições suplementares aí estão.

Também em Barbacena, terra dos srs. Bias Fortes e José Bonifácio
adversários tradicionais, foi renovada a eleição para vereador. O PSD
confirmou a 'vitória alcançada no pleito anterior, garantindo oítõ cadeí
ras, na Câmara Municipal contra sete da UDN.

o Mau Estar do Fígado - enerva, dep�up8ra.

A DIspepsia impede a assimilação dOI alimentai;
foz emagrecer

.

A Prisão de Ve-;ntre.atrophia ó cerebro, �z perder a

memoria. ene_rva e embrutece a.

luall vitimai

As pilulas do Abbsde Moss ,

formuladas exclusivamente pera
combater as mclesrías do figado,
estomago e intestinos, fazem
desaparecer ern pouco tempo. O'

mau eatar do fígado, a dispepsia
e a prisão de ventre.

PlbUlJttS DO ABBADE .MOSS

Já um domingo
cidnde-?

passou
f

. J
ora aa

Passeando nas colonias, e- viajando em ótimas estradas, apreciando
no decorrer do ônibus matas-virgens, e belas paisagens, -afinal passando
um agradável domingo.

.

/

Não se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas nu

meradas, podem dirigir-se díáriamente ii Agência Brasil a rua 7 de Se

tembro, Florinópolis.
SAIDA DA AG1l:NCIA BR.A'SIL' ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

..

18 e 30 HORAS

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBAR_iío .:.- S. CATARINA

GE T E
Importante Cia. que representa afamadas fabricas de produtos qui
micos dos :IDE. UU. e Europa, procura agente nésta praça que seja
bem relacionado nas índustrias e atacado para venda de estoque e

.

importação.

Resposta com referencias bancarias e comerciais, para caixa postal,
2.179 - São Paulo

REEMBOLSO. POSTAL
Para casem iras, !linlhos, brins, etc. precisa-se re.presentante.

Ofertas dando fontes de refer-encias a "TECrnOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

I Vulcanizadora Leonelli
ATELIER· MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MAOUlNARfO MODERNO
Perfeição e garantia em: Pneus. Camaras,

Galochas, Cintas de Senhoras etc ...
Sapatos,

Montagens de PNEUS em 5 minutos
Rua Francisco Tolentino 12 - B - FLORIANOPOLIS

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas 'de escrever, cal.·
cuJar, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

ra dos melhores profissionais da Aparelhos Elétricos em geral
cidade para lavar, passar e tingir Serviços rápidos e garantidos
pelo sistema suíço, Preços Módicos "

R. 'I'iradentes 44 - Fone 1022. Orçamentos sem compromisso,

DURANTE TODO DIA

nos -VAP�JOS

$' GRANDIOSAS
l\fATINADASII C A P I T

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

Representante em Florianópolis;
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, conce-

II Todos os Domingos,
"MATINADAS"

grandiosas

"_--_'-' -------- ._-� ........;.------------

RegiiJtradoras "RI!!l IIIV

------------------------�

PASTA DENTAL
ROBINSON

....................... _ .

Aü POVO
Levo ao conhecimento do povo

em geral' que, nesta data deslí
_guei-me da Sociedade de Amparo
aos 'I'uberoulosos, na qual exercia
o (largo ele Secretário.
Fpolis, 3 de junho de 1948
(asscl.) - Clito de Sousa Dias

FORD V-8
Vende-se um 'ueedo, tipo

FURGÃO.
Ver e tratar na Cia. de

Cigerro« Souza Cruz, -- Rua
João Pinto, 16

Vendas' à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS & ClA.

Felipe Schmidt, 2 - 1.Q andar

Milton Lebmkuhl e
Senhora

Participam 0011 parantaa e

p8111005 de lIuall relações, o

nalcimento de leu

primogênito
MARCOS

ocorrido em 27/5/48. na

Maternidade de Flotian6poli. Fpolis., 29-5-48

II Osvaldo Ribas e Senhora
Participam aos parentes
e pessoas de sua ami
zade o nascimento. de

sua filha

VANIA

CASA MISCELANEA diltri�
buidora dos . Rádio. R:,C. A
Victor. Válvula•. e Di.coI.
Rua Conselbeuo Mafra

, . .. .. .. .. .. :.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CRE OSOTADO

J
.

«SILVEIRA«

. rific�inã--Celesli .)

V. S. deseja cooperar '[la grande obra social de recupesação
dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, deí
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatarí

nense, em poder desta redação.

/

,

I

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

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS
Rua Cantareira, 928 -::- S. Paulo

Peçam lista

(

DIVULGA( o
,

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural .

.. Eeonomico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e AnúnCios.

CAIXA POST .'�L, 775' -- CURITIBA

o malhor pra.ente para .eu fi·
lho. é uma. caderneta do ORE'DI
TO MUTU0 PREDIAL.

NÃO ESQ UE ç AI

. . . . . . . . . . . . � .

LEIAM A REVISTl\
f) VALE DO ITAJAJ
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NAS ELEICõES SUPLEMENTARES� TANTO EM PERNAMBUCO CO M O EM,"
MINAS GERAIS; O P. S. D. OBTEVE GRANDES, E SI.GNIFICATIVAS.VITORIASc>

' ,

-

Nazira Mansur em andi�ão especial
..

IExecueão or�amen-
Está definitiva:nelll�. marcado te,. encantando com a sua arte! l,l�l- táUWI· !lId� Unia-O.para o dia 17, quínta-Ieira, o con- mitavel, a nossa �duc�da pl�,e1a. I ii U

certo de Naziru Mansur, a consa- Desta feita, Nazí ra Iar-se-á ou

grada cantora conterrauea, cujo "ir nos salões do Clube 12 de

nome já se tornou conhecido den: Agôsto, tendo escolhido um p1'O

tI'O e fora de nosso país. grama vci-dudei ramentr- seleto e

Faz já algum tempo que estava- ao sabor espir-itual de seus inume

mos anciosos para ve-la novamen- r03 admiradores.

Da Pr-irueira parle, constarão os

seguintes numeros: - Amari llí-

CaleX'= Econo""ml·c'a Feder=-I Caccini. Vilanelli-Eva d'Acqua. Ca-
.

U ,

.

U vatiua "Los Hugnottes" - Meyer-

em Sanla Calar·lenD í be;:�me Fil!eü-Weekel'lin - "Ber-

í gereí.te" - Seculo XVIII. Vozes da
f Pr-imavera-Johann Strauss. Para a

segunda parte do recitá! foram

programados : Cisnes-Alberto

Cosla. Canto da Saudade-do mesmo

autor. Serenata-idem. Princesita

Canção Espanhola) - Paclilha.

" Canção Espenhola) - Palilha.

'Caro Nome "Rogoleto" - Verdi.

Os acompanhamentos ao piano
serão feitos pela eximia mestra

do teclado, professora Olga Ri-

oh ter.
"EsLamos certos que os amplos

salões do elegante Clube 12 de

Agosto serão pequenos, para com

par-tarem a seleta assistência, que
estará ali parà ouvir e aplaudir
a canLora conterrânea.

u- � �------__�--� __--__-- ----------

'lorI8"'6poU'1 6 de lu;' ho de 1948

<

ARNOLDO SUARElZ CUNEO
Rio de Janeiro, 5 (A. N.) -

OI
Esse esclarecimento foi feito

Clínica Od-ontolosria Itamarati não está pensando em pelo Ministério do Exterior em

NOTURNA enviar já o sr • .sousa Costa á resposta a notícias, segundo as
Das i8 ãs 22 horas, cem hora Conferencia Ecd'nômica de Buenos, quais os dois homens publicas ,jámaroa<la, a cargo de aJJalizado pro-

r Ayres
e o. senhor Oswaldo Ara- es. ta.vam de malas prontas parafi&!ional

Rua Aroipreste Paiva 17 nha a ParIS. VIaJar.

•

Hoje e &manbã.
110 passado
A DATA DE HOJE RECORDA

-NOS QUE:
- em 1729, em Itacolu (aí, vila (

do .Garmo, mais Tarde cidade de
'

Mariana, nasceu Cláudio Manoel da

'Costa um dos integrantes da "In-
,

r

confidência Mineira".
- em 1755, foi assinada por D.

José I a carta de lei orientada por

seu grande ministro, marquês de

Pombal, revalidando leis anterio

res, notadamente a de 1 de abril de
1680 que concedia liberdade aos

- em 1774, em Santos, nasceu

José Feliciano Fernandes Pinhei

ro, Visconde de São Leopoldo;
- em 1819, em Jtacoruhí, o, 'Te

nente-coronel José de Abreu (Ra

Tão de Cerro-Largo) derrotou 1'-")

divisão corr íentina do comando do
CoronéI Andrés Artigas;

- em 1820, no Rio de Janeiro,
nasceu Joaquim Norberto de Sauza

Silva;
- em 1826, f.eleceu Luiz José de

Carvalho' ê Melo (Visconde de Ca

choeira), um dos mais notáveis es

tadistas da Independência;
- em 1945, foi assinado' pelo

Presidente Getúlio Vargas o De

creto nr, 18811, declarando o esta

elo de guerra entre o Brasil e o

Império do Japão.

A DATA DE AMANHÃ TRAZ-NOS

). RECORDAÇ.W QUE:
- em 1494, foi assinado o trata

do de 'I'ordesilas, entre D. João Il,
Rei de Portugal, e D. Fernando e

D. Isabel, Reis de Castela;
- em 1797, na Bahia, nasceu

Manoel Alves Branõo (Visconde de

Caravelas;
- em 1828, o então Major Luiz

Alves de Lima (caxias) ,
saindo de

Montevidéo com sua coluna, poz

'em fuga fôrças inimigas;
- em 1839, em Campos (Sergi

pe), nasceu Tobias Barreto de Me

nezes, que faleceu em Recife a 27

de Junho de, 1889;
-- em 1868, o General João Ma

nuel Mena Barrefõ entre em ação,
duarnte a guerra do Paraguai, re
conhecendo os Passos Posta e Es

tância;
- em 1849, em Guaratinguetá

(São Paulo), nasceu Francisco de
Paula ROdrigues Alves, falecendo
a 6 de Janeiro de 1929;
- em -1870, no Rio de Janeiro,

faleceu Pedro de Araújo Lima

(Marquês de Olinda), nascido em

22 de Dezembro de 1793;
- em 1945, nesta Capital, foi

instalado com �enidade, o Tribu
nal Regional Eleitoral, sob a Pre
sidência do Sr. Desembargador Me
deiros Filho.

And'l'é Nilo Tadasco\

Edital D. I - Leilão de penhores
DATA: 13 de Junho de 1948, domingo, às 14 horas.
A Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de Santa

Catarina, de ordem superior, torna público que, em data de 13 do

corrente, às 14 horas (2 horas da tarde), à rua Conselheiro Ma

fra, 60-62, térreo, nesta cidad.e de Florianópolis, Capital do Es

tado, será levado a efeito "Icilâo" de objetos apenhados" à Cai
xa Econômica Federal e não resgatados, conforme a seguinte dís,

crhp.inação:

Lotes
1

Cautelas
6

Objeto
Um relógio pulseira "Morny Swiss",

cromado, 15 rubis, com pulseira de maté

ria plástica.
Um pregador antigo, de ouro de 18

quilates, com chuveiro de brilhantes.

Um alfincte de ouro 18 quilates, com
uma pedra vermelha imitação, peso 1

grama, acompanhando um par de abo,

toaduras e um passador de gravatas cha

peado "Krementz",

Um relógio pulseira "Astin", cro

mado, 15 rubis, com pulseira de couro.

Um par de brincos, ouro e platina,
com 2 brilhantes, peso 2 e meia gramas.

Um pregador de ouro e platina,
cravejado de brilhantes e diamantes, 1

pérola e 2 rubis, peso 4 'c meia gramas.
Um relógio pulseira "CAUNY", de

ouro, 18 quilates, 15 rubis, tendo um bri

Ihante pequeno de cada lado c 2 rubis ca

libres, e/pulseira cordone vermelhão
Um relógio pulseira "balto", com 15

rubis, fundo de aço, pulseira chapeada.
Um par de brincos de ouro de 14 qui

lates,
.

2 pedras aga!J.1a, feitio de bolas.

Um relógio pulRira "oris", calendá

rio, fundo de aço, com pulseira de mate

.

rial plástico.
Um relógio de bolso "omega".
Um relógio pulseira "La Regente",

fundo de aço.
Um anel de ouro de 18 quilates, com

uma ametista, peso, 1. e meia grama.
Os portadores das Cautelas' acima numeradas poderão, até a

data do leilão, retirar da relação os objetos a elas corresponden;
tes, mediante pagamento da taxa própria, procedendo à reforma
óu ao resgate do empréstimo respectivo.

Os objetos a serem leiloados, distribuidos' por lotes, acham
se em exposição na Matriz da Caixa Econômica Federal de S. Ca
tarina, em Florianópolis, à rua Conselheiro Mafra 60-62 térreo
em mostruário especial, colocado junto ao recint� do "�aixa"_'

O arrematante ficará sujeito ao pagamento imediato mínimo
de 20% do valor da arrematação, devendo dentro de 48 horas
:i>rocurar o objeto e completar o pagamento, ('{orrespond.ente ao
lance oferecido.

O arrematante fica sujeito ao impôsto federal respectivo bem
como à taxa de arrematação de 5% (cinco por cento).

Quaisquer outras informações serã-o prestadas diàriamente
na Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, todos os dias
úteis, das 9,30 às 12,00 e das 14,00 às 17,00 horas, à rua Conselhei
ro Mafra n? 60-62, térreo.

Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de Santa Cata-

2 18

3 112

4 130

5 135

6 136

7 154

8 161

9 162'

10 166

11
12

206
218

13 220

rina em Florianópolis, 3 de Junho de 1948.
Arí Mafra - Secreártio Ger�l'-

o Itamarafi esclarece

" PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
rNflAMAÇOES,
COCEIRAS,
f. R J E,I.R.A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Rio 5 (A. N.) - De acordo com,
a demonstração da receita e despes_
sa da União até ahri l do COfl'ellL&
ano e apresentada ao Ministro da'
Fazenda pelo Contador Geral da
República, vcriríca-se que a recei�
la atingiu um lotaI de três bilhões
novecentos e quarenta e cinco mi:.
Ihões seiscentos c trinta e três mil
cruzeiros e a despesa três bilhões
setenta e oito milhões e vinte e dois'
mil cruzeiros, assinalando-se assim
uma diferença para mais ele oito,
centos e sessenta e sete milhões e.-'

seiscentos e onze mil cruzeir-os;

'Carmen Linbares
COlônia

A Sociedade de Assistência aos;

Lázaros e Defesa Contra, a Lepra"
tem a honra de convidar os paren-.
tes, amigos, admiradores, ás auto..
cidades e Sociedades congêneres,.
a comparecerem á missa que em,

intenção a alma da sua inolvidá-.
vel e grande Presidente CARMEW
LINHA,JtES COLóNIA manda ceIe.·
brar no dia 8 do corrente, na Ca
tedral Metropolitana, ás 7 horas;
antecipando agradecimentos' a to
dos que comparecerem a êste ato'
de piedade.

Rodovia Rio-Babia
Rio 5 (A.. N.) - Conf'orme dis

positivos da Constituição, a rodo
via Rio-Baia deverá estar conclui
da ainda este ano. Em rápida pales
tra que manteve com a reportagem
dum vespertino desta capital o sr.

Saturnino Braga, diretor geral do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, prestou esclareoimen,
tos sóbre o assunto. Depois de fa
lar a respeito da importância eco

nômica da estrada que beneficiará
toda urna vasta e férLil região bra

sileira, írrforrnou o sr. Satuinino
Braga que a referfda estrada estará
concluida ainda em 1948.

'SRm ..

o caso da
Escola Naval'

Rio 5 (A. N.) - O gahinôte eh,
Ministro da Marinha dístrfbuíu m

seguinte nota para ser divulgada ;

- "O Sr.' Presidente da República
autorizou a declaração de que Sua.
Exia. não tem tido qualquer inter-
sentido de modificar qualquer de

venção no caso da Escola Naval, no.
cisão das autoridades da Marinha..
tado todo o apóio ao Ministro da'
Pelo contrário, Sua Exia. tem pres .. ,

Marinha".Eq'uipamenfo
dentário
Rio 5 (A. N.) - O Ministro da DR. JOSÉ F. DA SILVA

Agricultura autor iaou a Divisão de
Depois de sessenta dias de perri-Terras e Colonização a adJl.uirir o

naz enfermidade que o reteve ao
equipamento dentário ,e respectivos leito, volta ao nosso convívio, em
acessórios, para ser instalado no franca convalescênça, o nosso prepôsto de serviço dos colonos do 'lado conterrâneo sr. Jose Francis
núcleo Santa Oruz, na Baüada co da Silva, industrial d.e panifica-.Fluminense. Essa providência do ção e ex-presidente do Clube 15 de'
Ministro Daniel de Carvalho, que Outubro.
atende a uma grande necessidade Ao estimado conterrâneo, fOrl1111-
daquela Divisão, faz parte do con- lamos votos de restabelecimento-
junto médico. , completo.

FRECHANDO a.a

III
Ainda sôbre o aparêlho de gravação, ultimamente exposto

e experimentado na calenda Assembléia, logramos captar, à
tocaia, mais algumas opiniões de ilustres deputados,

Bem ao lado da bruta o nobre líder do P. T. B. foi iludido.
manhosamente. Disseram-lhe, ao ouvido, que a bicharrona es

tava ligada e em franca atividade gravativa. Essa falsa infor- .

mação redundou em .discurso mais inflamável que o próprio
petróleo:
- "Nesta hora crepuscular para, os verdadeiros idealistas,

quando o mundo ainda conturbàdo pore]a, Senhor Presidente"
o pó e o sangue de uma hecatombe sinistra, o socialismo mar

cha imperturbável para realizar os destinos universais e derro
tar a mentira convencionada. O reacionarismo impenitente, Se-·
Ilhar Presídente, procura entravar o progresso social, exaurln., .

do a capacidade pacifica das massas trabalhadoras, integradas
no movimento socialista. De fato, Senhor Presidente, os reacio ....

nários buscam a inércia deseJada da grande idéa social. Mas, Se
nhor Presi,dente, serão derrotados, porque o gênio humano tra

balha pela socialização. Ainda agora, aqui estamos, Senhor Pre4'

sidente, diante de um engenho socializador da palavra, diante'
de uma arma de combate aos reacionários, diante de um instnl

menta de fé, de precisão e ,de verdade. Porque, Senhor Presiden

te, nós ... nós ... nós ... "

Ao terceiro do!> nós, o .dinâmico parlamentar percebeu que

a sessão ainda não se abrira e que o Senhor Presidente nem se ..

quer se achava na Casa. E com o quarto nó estrangulou defini-:'"

tivamente sua oração.
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


