
A Exposição de Pintura,
.'

'cf'" ...Willy Zurnblicke ..... ,

.

• ,:�llO domingo, continua atraindo numerosas visi-
Inaugurada no últt,

<

'.':,.'irlencia o êxito de que foi coroada, a exposi-
1::'S, o qll�, 'ele certo modo, e �,,: '1.pmbJick, no edifício, à Praça 15, t)Ilil.�çao de pintura «lo artista WilJy A..,
existiu -� "Pérola". Ta_raS�róprÍ:alllenJ.e peJ.- "�i-

Levados, mais pela curiosidade do que' '1- _". •

...._ /nárii!:n�,?d.' nece;
dade ou simplesmente prazer de tecrear o espirit�L'fall1bém lá entrámos, •

e, apesar da exiguidade do tempo de que dispuuhamos, fomos T'égi<1-
mente compensados.

O pintor, o é por pendo!". Não cursou "Belas Artes", De algumas de
suas telas, porém, dificilmente olhares profanos poderão deduzir essa

cJrcnnstância, lal a harmonia e a naturalidade, que nelas suprem, tllflçú,
a ·falta de técnica, (se é que há nelas falta de técnica), pois que é ell
tre os leigos nosso lugar. Mas nem por isso deixaremos de arrü,caf o

despretensioso comentário, que outra coisa não visa sinão dar as 1105-
S'IS desvaliosas impressões, a titulo ne incentivo, ao esfôrço já vito
rioso do artista coestaduano, cujo nome, merecidamente consagrado,
ti:allspôs de muito às fronteiras do nosso Estado, e que o estamos certos,
Se:' dcIas não pre'cisar, não as menosprezará, todavia.Anrll',-§ Nilo TwJasco

,"_�_ ...._..
f..o.;sJn, é"I']LW (la 9lhada, ,!}ra que digamos,- sumária, por nós dadú ir

O�.· i�t!ldns 1ir-t.'I"dns expos!\,'iío de ZumbJlck, ficfI.ll-no5 a ÍTnpressão de que o festejarIo ..lr-

�l lU&) U U UU ti tista é men os forte em aguarela que em óleo, e neste material o seu for-
.. te são os ambientes noturnos. Entretanto, pareceram-nos quadros dese, opo-em gr'ande mérito, - uns e outro'S pela sebriedáde das tintas,. empregada"

Létke Suces�, 8 ('O. P, I - S::l- Ilem exagêro de tons, dando ao colorido doce suavidade de lI)atiz, pr.la
be-;se ,qu,e 9s" Estado� Unidos vão !perfeita distribuição da luz, pela magnífica perspectiva, pela coer�ncia:opor-se a sublla eXlgencla da Rlls-

b' t I 'd-
, -

d b t t "Fsia, de' parLicipar nas negociações an� I�� e; pe a �xatl ao ?� p�,o.le��,o ,

as s�m ras, - en re ou ros, G�

que as Nações Unidas estilo reali- li loes , 'Bandelra ,do DJVlllO e CIg:ma, tendo, de resto, o folclqr�
zando na Palestina. s'ertanejo, no artista, fideHssimo' intérprete: E quando a passagem Col_

O P
• dórida é registada à noite, sóbe enHio de ponto a sua perícia na dis�

f6SIdente Denes iribuiçãó aparentemente fácil de luz e de sombra. "Contando Caçadas" �

Praga, 8 CC. P.) _ O primeiro "Pescad.ores ri Caçadores" (este revelando impulsos, que ,geralmciltemini.slro GoLirwld .vis!t9u hoje o f('correm juntos, no serrano e raramente no homem da beIra-mar) e

presld�nte ,demlssIOn..

:",l'lO B�ne,s, I "Tropeiros no Pouso", são cenas vividas pelo intérprete, que de outr�
na resl�ênclU de verao dêste

UllI-j modo não lhes poderia transmitir aquele cunho de impressionante rea-mo. FOI o que revelou um porta�. '

voz de Benes, sem nada dizer sô-
i hdad�, a provoca!_', parado�almenl(', no observador a ilusão de viver o

br� o assunto tratado entre os ;Ilomento. Mormente quanto a êste último, ante o qual toda e qualquer-dOIS. preocupação de análise de que por ventura se haja a gente premunido,
desaparece num repente, cedendo lugar ii 'estesia, que abruptamente nos:
impele todo o ser para a grandiosidade do conj'unto, que num relance
abrangemos maravilhados (' só aos poucos, nos reconduzimos 'à r.-;ali
'dQde ambiente notand.o que em d,errerlor, como nós, outros se ',deliei::nn

São .Paulo, 8 (A. N.) Correm absortos na contemplação dos quadros que, ao rés do chão ou sôbre C<l-boatos rle que a gl'eve da Mog'iana valetes, se sucedem em profusão. Voltamos, novamente a admirar ,l tcamea�a estend('!r-se aos forroviá- Li, já. agora, porém, com o entendimento menos nimbado da obnubi.l�l_rios na Companhia Paulista,
além de' outros operários da in- ção nêle produzida pelo ineditismo da sua flagrante realidade. Só então,dúsLria de tecidos e serviços de t.emos olhos de ver, admitindo mesmo a obra de verdadeira inspira.;;iio,tração. a felicidade do artista na disposição das figuras, no caso, os tropeiros,

sentados despreocupadamente, no primeiro plano, pelo G)lão ou em Cep,);;,
improvisados em bancos, à roda do "fogo" crepitante, onde uma 1aba
r..da muito. viva aquece uma lata pendente. Estão todos muito atentu»
à música que se evola da sanfona, esperando cada qual a sua vez de
tomar o ximarrào, que um dêles, no segundo plano, vai "cevando" I>.'

serv!ndo. Atrás deste, lá no fundo, um terceiro deitado em plano 'lupe
rior, de cotovêlo assente sôbre a tábua ,onde repousa, tendo a d�x.Lril:Lo� "\ngeles, 8 (U. 'P.) - O espalmada sob o rosto em descanso, fita a fundo o fogo, como que imer-mllndo matemáyco êsteve am�a- ;'0 em profunda me,ditação, deixando-nos a impressão de que é a músi.çado de revoluçao, quando um JO- ',.. .

vem professor anuciou ter encon-
ca dolente da sanfona que ImprIme naquela alma sImples de cab.oclo, a

Lrado a solução de três dos mais! pungente nostalgia do "pago" distante, onde no seu devaneio, através
antigos problemas, que são à qua- i do bruxolear da labareda parece vislumbrar a "china" nos últimós aÍadratura do cír�uJ0l. a duplicação licres doméstico' ou qÚiçâ metida sob a coberta d,e penas Gozando ()do cubo e a tnseçao dum ângulo I . .

'
. .,.. "

'"

.com a auxílio apenas dum com- mereCIdo descanso, depOIS de um mterllunavel dIa de lIda na Fazenda.alemães protestam passo e duma régua. O professor Tudo isto muito objetivo, no galpão de paredes enfumaradas, onde uma
Fl'ancfor', 8 (U, P.) _ Os ale- O t' f t t

SaviLt apresentou quixa em juizo r'Tande abertura que dá para o campo livre deixa ao observador o pra-, s pro es,,?s ,oram an os, que o cont.ra uma empresa que oferece ..

" , .'. .

.

.mães receberam da pior maneira general brILâmco Mocreaelv rea- A •

d '1 dóI zer de desfrutar, como remate, a cupula de um azul melO ll1deCISO dI)'1 I d
.

tê" " '
<

i ra um premIO e mI ares pe- . '"
.

posslve o p ano as sel'S po nClas glll de m�nelra v;oIenta, ?eclar�n.. la solução dêsses problemas, mas ceu da Serra. Plasmad.o tudo CQm mUlta, sobnedade, com mUlta arte esôbr� a ínternacionalização do do 9�le nao acredIL2- nas mtençoes agora recusava pagá-lo, alegando com um traço muito pessoal, a denunciar em Zumblick uma forte per-'_R_e_Í_ch__.
__,,...._ p_a_c_l_fl_c_a_s_d_o_s_a_l_e_m_a_e_s_._____ que seu anúncio visara apenas des- sonalidade com direito a aspirar aos lauréis da Glória.pertar a atenção do público. Um" ,

'bl' d P'"
.(onsp.-r.:.va con"ra Salaz�r perilo em matemâtica afirmou que Aos .�ossos olhos profanos all1da, as �assa�ens, bl Icas o ,1'eseplo

.

U .I. U SuviU conseg'uill realmente solu- e do beIJO de Judas, na obra de ZumblIck, nvahzam com trabalhos.Llsboa, 8 (U. iP.) - Espera�se

I
ele Salazar. Cabeçadas está sendo cionar êsses problemas mas outro clássicos.lla,ra hoje a sentença contra o aI.. julgado pela Justiça Militar, jun- disse que suas explicações são an- . -

m 'a j '·1 d C b d t t ··t lt f São pois, essas, as nossas lmpressoes.11 (n e "en es a eça as, acu- amel1 e com maIs 01 o a as pa- l.igas c alhas. O processo conti-
HERMES GUEDES.sado 0e COnSl)il'ar COll!ra o govêrno tenles e cinco civis. , nua.

.! �AW Ál'1'TI-GO DUJUO DR IüNTA CI.T..ü'llNA

�Wár" • D. 90ft... , SIlJNEI NOCETI - Direto!' Dr. RUBENS DE ARBUD,l. B.lJI08
. Diretor de Redação GUST1\VO NEVES .

.
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Pela saúde do povo Hoje, no passado

"

O desenvclvimento dós serviços de saúde pública, no Estado, é ms-, A DATA DE HOJE RECORDA-
'leria sugestiva na mensagem que o governador Aderbal Ramos da Silva -NOS QUE:
apresentou por ocasião da abertura dos, trabalhos legislativos deste ano,

_ em 1597, na capitania de São
ii. Assembléia- estadual. Visando à solução de Um dos mais urgentes e

I Vicente
faleceu o Padre José de

,gr:ives problemas, a assistência dos poderes públicos à saúde do povo é Anchil';a, nascido em, San Christo
um,".:.v" .s'êtor� PIll �l!t' !ar:_ta Catarina póde também o.r�ulhar-s: do que bal de la Laguna, capital de 'I'ene ..

lú tem feito. Antes de 1935, "(ôd2 '2 al!arelhamento oficial destinado
, � I rife (Canarias), em 19 de Março

t-
.

,

fI
A' '�""ça-o física mental e �DCHaao Importante e vasta 111 uencra na vaJon'L.�,

I
de 1533'"

. - -':""� as deficiências dum
'

Li 1 p' t C Ido homem reduzia-se a uma repartição com tol:(;-. .; <,' <, .'- _ .em 1636, par .iu ce . ar o a-
.

I '. -

b
.. .

diriaid b
.

�:rllb.!.'m Il1Cn.WC, ' _ '" b.. ter O" hosnnp es e antigo orgao urocrático, irrgi o, em ora, por 4,� \'0 com a rmssao ua na '_
-

de cujo saber e de cujas virtudes de clínico não fôra possível 'é�:?q::j' 'l.,t�d('ses, o nr-avo Oapítãu-mor Fe-
.

d
.,

I t . .

h itarí
. 1

I �I<:.",,__, ...._ . ..i(j, .1
,maIs o que um inteiro ,í evotamen o c U111 superIOr Umal1I ansmo, ::uncu

" _ �;""'",,, .R�" \..,

1 e Camarão: . , .. ,,-.....'
,àquem das necessidades da moderna técnica sanitarista. Impunha .. se, np ,

L' bA f I.

f A

d N
A

R 't . - em 1647 em IS oa, . a eceupOIS, a re orrna que o governo o sr. I ereu amos omou a seu cargo, "

. . " .' d Albd ..... .

t ó' -

d I I d (I ncroico General Matias e u-entregan o a um técníco-sanítarts a a orgamzaçao e argo p ano e
.

.

C, " -

1'- qucl'que Conde de Alegrete o�saúde pública, que vem evolvendo, desde entao, sem a menor SO.uçap' ,

-de continuidade, par-alelamente ao desenvolviniento demográfico das mandante em chefe das forças bra-

f sileiras contra os holandeses;várias regiões catarinenses e às exigências nosológicas que se o ere ceru

às aplicações do serviço.
- em 1815, foi assinado o ato

final do Congresso de Viena, refePode-se, agora, pelos dados expostos na recente mensagem governa- rente à restituição da Guiana Franmental, apreciar os progressos já feitos no modelar esquema dos nossos

serviços de assistência sanitária e, assim, tomar consciência de quanto cesa, conquistada pelo Brasil em

D()S distanciamos daquela primitiva situação em que nos encontrava- 1809;
em 1845 chegaram ao Rio deTUOS, desapetrechados para uma defesa eficiente das endemias que

-

1anto castigavam as populações e de que, aliás, restam ainda indistarcá- Janeiro os primeiros colonos que
veis manifestações, não obstante o muito que avançamos no sentido .de vieram fundar Petrópolis.
restringir-lhes a esfera de ação e a intensida.de dos efeitos.

- em 1947, no Rio de Janeiro,
A última reestruturação dos setores da saúde pública no Estado, fal,eceu O sr. Tomaz Delfino 8an

processada sob a orientação do atual diretor do D. S. P., dr. Benuui tos, um dos ultimos constituintes
Laurindo Ribas, não só estabeleceu nova divisão ,distrital para O'i ói- ele 1891, filho do consagrado poéta

catarinens,(l Luiz Delfina,' Nascera
a 24 de Setembro rle 1859, na mes�

ma cidade,

'\'('rsos órgãos técnico-sanitários, como incorporou atividades
..c:onsoantes às possibilidades já agora atingidas pela organização
-partamento, de modo a permitir maior expansão dos serviços.

novas,
do) ele-

No ano de 1947, a que se refere a mensagem, entraram em funeio
llamellto v2rios órgão�� ,0(0' I':dl�t', tendo início ue i::stalaç;1o' m1tTI>S.
�7.ntl'e os :priJTI\�jros,. cuni.'m!-�'(' o :"ú',to Expel'imental de Combate à -\nd
!11•• tom:Jsc, locaiizadÓ IJc"ta CapItal (distritG da Trindade) e a Mater
uldatie "Darcy Vargas", sHuadn em Joim'ile, com o:; seus 40 leitos e Mi."
mo firmamento técnico. o- Pôsto de Puericultura de São Francisco, 'lo
�al já s'e acha em fase final de instalação; o Pôsto de Tracoma oe .Tl)a�
çaba, assim situado em local adaptado às necessidades nosológicas, ,ia
oferece combate à insid.iosa endemia, cabendo-lhe central,izar a campa
nha intensiva que se desenvolverá em tôdo o vale elo Rio do Peixe, ao
�{,ngo da Estrada de Ferro daquela próspera zona colonial. O' Centro de
Saúde, já em construção na mesma cidade de Joaçaba, incorporará, fu
tllramente o serviço. Em fase de adaptação, o Pôsto de Saúde de Cha
pecó também já entrou em atividades.

Long� sé�ie de novas realizações está em vias ode i�tegrar o planod" orgamzaçao dos serviços de saúde pública em Santa Catarina: iúse ,acham em �onstruç5.o a Maternidade de, Florianópolis, com capa�'i<Jaue para 73 leItos; o Centro de Saúde de Itajaí; o Pavilhão de Tuberculosos anexo ao Hospital Nossa Senhora dos' Prazeres de Lajes, com 4{l,Jei�os, e o Pavilhão de Isolamento: com 20 leitos. Hã ainria em prossegmniento de con�trução: o Pôsto de Tracoma, de Concórdia e os Laboratórios Hegionais de Joinvile e Tuharão, que terão funcionarilento ll,)�Centros de Saúde daquelas cidades,
Acrescentem-se, mai�, a es�as concretizações, outras que já estãosendo planejadas: o Parque Infantil, nesta Capital; a Colônia d,e Férias,em Canasvieiras e o Pôs to de Puericultura do Estreito, que constitucil1ohjeto de 'u1n programa de ação conjunta i'do Departamento de Saúde PúhJica d.o Estado e do Departamento Nacional da Criança.
Como se estão vendo; as ativi,dades do Departamento de Saúde PÚ

h]jca de Santa Catarina são intensas e crescentes, elevando o nosso Es
tado ao nível das _unidades federativas que mais e melhores atençõc>
-concentram no problema da proteção sanitária das populações. Tra
�Ilndo-se, como é evi,dente, de um serviço público em que as compema
{�es não serão imediatas nem se expressam em cifras que se incorpu,·t'ltl�ontinenti à economia do Estado, nem porisso escapará à comprecll
gfoo g'N:al o seu significado humano e os efeitos mesmo de ordem eccnô
mica que se hão-de fazer sentir, através de cada vez maior capacidade
física, de trabalho, de iniciativa, de perseverança, no homem l:).rasilei'ro,
a quem, até há pouco, por falta ,de saúde e de ânimo para a luta cont!':'!
um meio físico hostil, se acusava d,e viciosa indolência e de inferiol.'Ha ..

de étnica em presença do aaventício colonizador.

A quadratura �o
circulo e outros
problemas

.' J 4 greve ame'uça
estender-se

Os
ç I

" ·â�"Legislativa
rs, Waldemar RUPJ e Ar-

mand' iI.-O sr, Cid Loures Ribas lalará,
boje em resposta ao sr, RoPPs_

. o primeiro orador do .expedlen- lhan temente ao sr. Bulcao Viana..

te da sessão ele ont.em, na Assem- Uma verdadeira saraivada de apan...
·

bléia Legislativa, foi o sr. Wall- Ies partia da bancada udenista
dernar Hupp, que, entre outros as" contra O orador, que, sem se per

suntos, falou sõbre supostas coa- turbar, de pronto e serenamente"
ções ,e perseguições sofridas pelo respondia a todos os aparteantess,
seu partido durante a campanha com evidente vantagem. Tão por

política, no município de Chapecó, suaciso e superior esteve o 'sr, Ar-,
Acalorados apartes foram trocados mando Calil que, após explicações"
então, lendo o bradar sido, por vá- o sr, Bulcão Viana lhe rendeu ho

rias vezes, aparteado pelos srs. de- menagens ao talento e à correção
putados Armando Calil, Nunes Va- parlamentar.
reia, Raul Schaef'er, Ylmar Corrêa

_ O honrado deputado Cid Lou
e Cid Loures Ribas. A um contra-

res Ribas, com a palavra, dirige ..;:;!;'
-aparte do sr, Osvaldo Bulcão Via-

ao seu .oolega \Valdemar Rupp, in
na, o' sr. Armando Calil declarou

dagando se s. s, consente em que
que, da tribuna, daria a conveni-

us documentos a que se referira
ente resposta, E, de-fato, tão logo antes 'sejam publícados '10 "Diário'
terminou o sr: Waldemar RUPlJ o

da Assembléia", pois pretende r.es,..
seu discurso, o S1'. Armando Cali! I

tomou a palavra e respondeu, hri- (contínúa na última pág)"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!
..------------------------------------------------------------�------�------------------�----------------,------------���-----��--�����

OBSTADO-Quarta felr. 9 d. l'unho «te ....48

Informações l8IIN.NIDA -mANei DA iam- ! .' EDil
" .... _ mI - _'r I,Ai.

, gmtn•• B UtOIP9BDt

O ESTADO Rorarla das ellpre- Cifra. do �-çO d1I 19441 : I do IAPETC
....� a -I. sas rodoviarias CAPITAL B RESERVAS Cr. 80.90.0.606.30 J •

l'Id ii. • RetlPon.abílidlloie. Cf'" 5978'4 1 71!.l!I' n'l
;

p p O'Rece....
., •.• o .' �W.'" '11 reç.& u€ira e. �!veir$'D_tu: RUBENS A. RAMOS SEGUNDA FEIRA L� c 6'7.oS3;�ta-o

E �PASE��.�...... ;7 ����;sso São OlSt6��O - �na Ativo. • 142.176.6'03.80 d.fkio I .

DIrei..... a_eh., ;16 horas. TELEFONE '�184GUSTAVO NEVES
.

Auto.VlaçAo ltajal - Itaja1 - 11S .110- SiDistro. pagol 0011 61timol 10 anol "8 30
- .

I I

1
C P ·.�'sEx.pressa Brusquense - Brusque - � .68-7JU6, il), Delegado Regional do IAPE--·lael... atlHcIa: 'Q Re.�.et.'licb·lde.« ""76 7364 1., 30': 2

�

n.tN€I8CO I.AMAJ?QU· 'Expresso Brusquense ..... Nova 'Th'enttl
t"'.� . .;.. ,Or. v, O

'I' TEC nesLe Estado, faz saber de or--
a.., .& ........ • - 16,30 horas, .

ltIIIliirn4 cÜRAr. DA m�.. Auto·VlaçãO Catarlnense - JoillvUe dom superior, que o Instituto dis-·

R.:oreseD&aa&e:
'_ 6 horas. ' Diretore'il

IPÕC
ele caminhões MACK, para H--

'. A S LARA _ A�th!��ãO Catarlnense - curitiba DI(�.mphilo d'Utr. Freire de Cl!lrvlIllbo. Dr: Franctsco nanoiamento aos seus associados,
......�o .. Dantas. 4t _ I"

RodoviArla Su�Bra811 - POrto Alegre de Si, Anllio"M.Rorr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo 'motoristas ou empresas de trans--
1I1l_

-

�p��as�!ul.BraSllelro _ Jolnvlle _ .� J0I6 Íl\breu� .] portes contribuintes, sendo para"
...... IilJ-ItZ4 - itlo •• Joel... ás 5 e 14 h�ÇA.FEmA W F F �"'�i:;;;:;a_#iM"_l4l1&"'j( :

OS primeiros e para estes, rnedi-.
I IlAUL CASAMAYOR .

A\tto-Viação Catarlnense - POrto Ale-

S
"

ante as seguintes condições:� lhU.. III. Oliveira. Ii - gre - 6 horas, .

d � • " -

8� alul..r
_ �ut�:��ç!io Catar:tnense ...:. Curitiba eu processo 2 nadll"(hiZ açao �) - ter no mínimo 12 oontrí-.

�fi. 1-1871 - Sio Pa.l. Auto.Vlaçl!o Catarlnense _ JolnvUe j)1iPl�Ões. ,
. ,

U8INATUlWI
-

:U::��:�ãO Catarlnen� _ TllbarAO ainda Dão foi despachadoj, .",.t)-}"'-� 0stal:-QUÚe e não autuaçã{)t·
Na Capllfll _ 6 horas,

, ,�," .,!,,",V" no último ano.

... � 7 �iisSO Mo CrlBtóvAo - Laguna -
.

Escreva sem demora ao �scritor.i� Juridi,cop e, .A:��;inistrativl) c) apresentar fiador idôneo, .

.....e Cri::: e �wn:�s. Glória - lAguna - 7� �;il��i:o:�a�n��:l��g�lâede a���e;��h��,h�lt��R&\n�frlOrmaç�e�. �s.se ES-\ h,ipoteca de imovel ou caução de."

�..u. �r! ....
_ Expresso Brusquense _ Brusque _ Justiça o que necessario for á S""-. f'ffll' ,'�quel·er no MIlllsteno., da titulas •

...""" ••......•••• r.
16 horas. de diploma, divórcio e no"""

' "'}' t.oncessao, bem como, de registro Todas as expicações sobre preço e-"'0....,,�o'���Or1CO'�tI ....
'. Â".,to.vlação r.1.ajal - ltajal - 15 ho- �I<I'>:j:Jm."ntn_ rt.(lo'''�.' :'0-1,,-��,u' éásame�Ito, certidão de nascimento e de

L".iII.. eas � '\U"''''FP'' './1.
, d Paí tonelagem dos veículos bem como'

JÍápido Sul 13rasilell'O _.)ro.bJr-!lI�'; � . _��"'."_ ue qualquer parte o aiz.
b. . " Clt 1 '." ,------------.--- sobre ínseríção serão prestadas;

.

5 e 14 horas.
.) "<"'Ir' .. JoinvUe - às

II IIlhIDutro ....• � •. Ctt :,Il!!lj Auto-Vlaçfj:��TA.FERA R
ffI

t ,�dor�e R":u neste orgão.
�fi8l1'9 . • • • • 011 ,G"B! - 5 horas!

,u Catarlnense Curitiba
.

eO!iS�
.

SI
g '. ua

'

ii VI
o prazo do presente edital. se-

fI"'...e ...IH ..Cr3 S," 1 Auto;YJ.i\ �a I'� D
rá de dez dias a contar desta .

_ '. ,

- ,�",8t(voação Catar1n�e J.lnvi1e . .-

data, encerrando-se as mscrrçoes-
''''-d di 'J I .' �.(."ras.
ba... Olli me afta. �oeAC�'iII'''&. «n 'Auto.Viação Catarlnense Lagooa impreterivelmente ás 12 horas do

__"ria. n I .- 6,30 horas.
di 16 'd •

./.... , .rbdnala, lllie... , 11' !! Rãpiáo Sul Brasileiro - JolnvUe - às la o correlhe.
valdo rvI'dcfl<,,,,, IIÇ�.J Ca <' 5 e 14 horas. Florianópolis, 6 de junho de:'
; � '.� -':"'cp, do �al(""'CII dlil Expresso S�O CristovllO - Laguna

! ".ltUcAdo.... ,,.....,, lI.riat 7 horas,
Brusque

1948. ,

.te't'ol'rii.. 16E�;::SO Brusquense - Mariano Almeida, Delegado Re-
A 'IreçaD do •• ,".11- Auto-Viação Itajal - Ital81 - II! ho- gional.

) Q,hHbll .... eOlleetto. rasE'vnresso Bru""uense _ Nova Trento� .aitlooa DOS .,ti... -'" "'<

� _ 16,30 horas.
{ uam.... Rodoviária Sul BrasU -. POrto Alegre
____�-- - -..

. -�-
- 3 horas.

SENHORIT,A! Auto_.Vlaçã�UIrg�1f!�!
_ f' Alegre - 6 hora-s.

.A ultima creaçao em re rl-
. Auto.Viação Catannense

Aerante é O Guaraná KNO.T - 5 horas,
IS Auto-Viação Catarlnense
EM GARRAFAS GRANDES - 6 horas.

Preferindo�o está Auto·Vlaç�o Catar1nenee '_ Tubarão

d
- 6 horas.

acompanhando .
a mo a.

" Auto-Viação Catarinense - Laguna
_�__;_------__-:-�:-:--

.

- 6,30 horas.
CHEFE DE ESCRITóRIO Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
.

.

Emprêsa Glória - Laguna - 6. 1/2
e 7 1!2 horas.
EXpresso Brusquense - Brusque -

16 horats,
.

. _ Auío.VlaÇ�O J.tajaf - ltajai - 15 ho.

Cartas. para Chefe de EscrItÓrIO, ,ra&.
lO' Po"tal 139 mencionando ha- Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - lU
",alxa ,

. .

, , IS e 14 horas.

bilitações e pretenções. " Empresa Sul Oeste J.tda - Xapec6 - às

Guarda-se sigilo.
- 6 horas ..

SEXTA-FEIRA
Rodoviãrla Sul Brasil - pôrto Alegre

.

d f'
- 3 horas.

Poro 09 peeSOof!l . e lno Amo-Vlação Catar1nense - Curitiba

paladar Café Otto é - A�t!���·l'lO Catarlnense
118m par. - 6 horas .

... • • • '. • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . Auto-Viação Cawrlnense - LalrtlnB
·

- 6,30 horas, '

ExpressO' Mo CMstov�o - Laguna -
7 horas.

· Auto.Viação ltajal - najal - 15 ho,

;ras"
:" EXlpresso Brusquense - Brusque
6 horas.

· Rápld'O Sul Bra>lilleiro - Jomvile
às 5 e 14 horas.'

SÁBADO
Auto-Viação Cat8irinense - curlUba

- 5 hora-s.
Rápido Sul Braslle!.ro _ JolnvUe -

-

,às 5 e 19 horas.
'_ 6 horas.

'�;lltel�
�,----------------�-------------------------------

• Passeando nas colonias, e viajando em ótimas estradas, apreciando
.

·--iX)1tERQ!ANTBt Di um U- \ no decorrer do ônibus matas-virgens, 'e belas paisagens, afinal pasf>undo
vro il Biblioteca do GtDtro !Iea- um agradável domingo. ,

15,39 - f
tÜmioo � � Fnerelro. '0.- Não se esqlleçam para a venda de passagens, com. poltronas nu-

trlbuids, uaim, pUa ..'___ mar'adas, podem dirigir�se diáriamente à Agê.acia Brasil a rua 7 de Se-

çio roltural doi Mtarla.... te!nbro, FlorinÓpolis. .

1141 &manhA I
. 'SAIDA DA AG1;:NCIA BRÁSrL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

(-c.mpsMa pró-n"ft'O"'! .. 18 e 30 HORAS
�'" :,. Xl d.e J!'G'I'aretro1.

Firma industrial precisa de, pes
sôa com prática de e�critório e de

escrituração mercantil.

• ..
.. .. .o...... .. 1 ..

Viacão Aérea
Horário
S8g!l.IÍ1da·fê,.�t:.11.

PANAIR - 9,4'Ü - Norte
VARIG - .,40 - Norte
PANAIR - :1\2,47 - S'I11
CRUZEIR@ 1'0 SVL .- 13,55

'lJerça-feirtl
€lRUZElRê B€I S"@L - i�,00

NOlfte
VARI0 - 1.2;3i - �ul

�W'ta-f�irll
PANAlR - 9,49 - ,Nerte
(ilRUZEIR@ »8 SliL - H,tHI

(Nf)l'tie
VARIG - i,.1,40 - N0I�&e
PANAIR - 1!2,'47 - SUl

(2;ui'Wl!&4(lÍf.f1.
PANAlR - 6,1)0 - .Nerte
PANAJR - 8�Q - E;iil
VARIG - :h2,;3fJ - S\iíl
elRU2H\URO B(t S�I:.

Norte
�Rm�BJRf) Di) SUL

Sul
.S9X_ta�t.eira

el1UZElRtJ J!)@. H�L

13,55

7,28, - �

Norte
PANAm - 9,:40 - Norte
VARIG .:_ 11.M3 - N,o;rte
PANAIR - f2A7 - �úl

Sfi!Jado
VARIG - �'2�O - Sul
QRU2ElRO DO 81fL - i3,ri5

(None
'.Qilft_JIO

PANAlR·- 9"iijl - '�.er,te
BH:TIZElRO D0 SlffL - H,OO
PANAm - i2.47 - Sul.

�ul
L... L ;,:; ; ,.

POrto

Já

L

CUritiba

Joln-vlle

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

Felipe ,schmidt, 2 - 10 andar

TINTURARIA!
Só R "CRUZEIRO" Tira

den.tes, 44
Profissional Competente

Barata «Chrys1ern
estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

... , .. c. •••• ,. . •• o.r•• ' o. o ..

Vende-se uma, em ótimo
Almeida - telefone 1.406.

JolnvUe

o Bat4.1.lhão Barriga-Verde'
foi constituído de catarinense&
destemidos e o E'Colégio Bar

riga-Verde", usará a mesllli\l

bandeira.
• .. ••

• li •

NÁO ESQ U E ç A!

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais dl'l

cidade para lavar, passar e tiDgit
pelo sistema suiço.
R. Tirade.ntes 44 - Fone 1022.

o malho� prf.lllente p(s�a IiBU fi
ih,." ó uma caderneta do ORE'DI
TO MUTUO PREDIAL.
............. , .. � �

..

11:1AM A PtEVlSTA
O VALE DO ITAJAI
......................... ,

..

.A EMPREZA CONSTRUTOHA UNIVERSAL

, Auto.Viacãe eatarInense - Joinvile.
- 6 horas.
Auto-ViaçAo Catarlnense - Tubarão

r- 6 horas.
" ExPl'llsSO Sâo Or'!Stov!l.o - L.aguIllll
:7 horas,
:. EJ.:presso Brusquense - Brusque -

\14 hora,s,
, Auto.Viação Ita.jai _ Itajal - 18 ho-

ra�reaso Brusquense - NOTa Trento
_.... 9,30· borâ'.s.
Expresso GlórIa - Laguna - 6 112

e 7 1/2 }Wras.

RIDIO TUBA' IVO 9
1530 kilocielos ondas mécfias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CAT.ARINA

Todos os Domingos,
"MATINADAS"
Sob o alto patrocinio do "CréditO"

Mútuo Predial", jornal "O Estado'"
e do "Cine Ritz".

Serão oferecidos mais de Cr$ •.•

10.000,00 em prêmios aos concup.

rentes dos concursos: "A Mais Bel31

Voz Colegial" e da "Rainha da Ci

dade".
Nestas "MATINADAS", serão dis-·

tribuidos brindes e prêmios ao dis

tinto auditório.
Duas horas alegres, para os cole-

giais de FLORIANóPOLIS.
Programa de TéUl e Palco.
Na Téla: Jornal' Nacional, Comé

dia dos Três Patetas, Desenho Colo-

rido, Shorts, etc... .

N9 Palco: Apresentação de

JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata-

rinense).
JAIRO SlLVA (e cantor român-·

tico).
OSMARlNA MANGUILHOTE (A

caçula do simba) ..
Animaçã� de: ZECATÁU.
Locl:ltor: D:AKIR N. POLIDOHOr
E ainda' apresentaçãO no palco de'

12 ca,ndÍdatos, em busca do titul�.
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL'"

------------------------�. --_._- -

passou Ulll domingo
fora da: cidade ?

o VALE DO ITAJA1
pro.,urem na �Ia

ProgNSl6,
LIVRARIA 4a. LIVJL4.RU

·ROSA

O
.

pessoais, conce-
"CAPITALAR",4vis'O aos Estudantes

,

Estudantes em iêrmB q$ dese.- Sociedade de sorteios e segyros contra acidentes

_ : tem vm,}ar oonbec.en!lo txno j) Es- dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
�ta-do PDd�mmp ObWr ,os fIlfi� ne- Represent.ante em Florianóp@}is:
eessári'os 'C�ultmd.o Laell tarefa PEDRO NUNES
'(lUe btmJ exoo�� lbes pr()V.01'�· Hua 24 de Maio 861 (Estreito),n-ará 'ai:íldà áFgttm saldo em dI- . d

' -

nheiro. Sorteios mensais, mediantel:ne:nsalidade de Cr$ 20,00 alem ,a I{)lB

lnifor,maOões à ma Visconde de i�icial de Cr$ 16,00 apenas.
Ouro Pl'eto n. 13 das 9 ás 12 � das! Participação nos lucros

!�� li á� 17.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j liSTADO- Qu&." 7$1 ��I,� 9 de Junho &'J" �48 3
'�"' "'''''''''''''''_.''''' ''''_''''iL)!':''_.... J:t!'' �

,

!
Orf '

� !

:�NOS SALõES DO LIRA TÊNIS CLUBE, SABADO, DIA 12 DE JUNHO, "SOIRÉE" DE SANTO ANTÔNIO COM INíCIO' ÀS 21

.:HORAS, ORGANIZADA PELO GRÊMIO LIRA _. PARA OS TRAJES PEDE-SE Á TODOS OS úLTIMOS MOj)ÊLOS PARA UMA
arESTA NA RoçA .- PELA ORQUESTRA ,JUVENIL OUVIREMOS ,OS MAIS BELOS NúMEROS COMUNICA·SE AOS SRS.

SóCIOS QUE AS MESAS ESTARÃO NA REWJOARIA MORrtZ- A PARTIR DE 7 DE JUNHO.

RESULTaDO DO 161'" SORTEIO . DA . "I EQUITaTIVA"

- Realizou-se no dia 15 de ahril de 1948, na séde da "A EQl!ITATIVA DOS EE, UU. DO BRASIL" o 167° sorteio de apólices com a

presença do representante do Govêrno Federal, de vários segurados. jornalistas e diretores da Sociedade. A quantia distribuída em prêmios
atingiu a importância de Cr$ 310.000,00, que eleva para Cr$ 37.183.000,00 a soma total dos prêmios dístríbuídos aos segurados da "A EQUITA'"
T1VA". Nêsses sorteios, que se realizam trtmestralmente, há essa van tagem excepcional: possibilita ao segurado ser contemplado mais de uma

vez, ,como tem aconteci.lo comumente. Assim, já tiveram suas apóJie'QS sorteadas, em antros sorteios, os seguintes segurados:
Sr. Abdenago Avelino, em 15-7-1944,' com Cr$ 10.000,00, apólice n? 296.914; e o sr, Dr. Luiz Pereira de Toledo, 'em 15-1-1926 e 15-7-1927.

.luas vezes com, Cr$ 5.000,00, respectívamente, pelas apólices ns, 124.653 e 124.-652.

O próximo sorteio -realizar-se-á no dia 15 de julho de 1945.

'Continua.o ESTADO iazen

!VdQ distribWf!õe.s de valiosos li
wro«, incld&ive romances mo

(Qernos, entre as pessoa,s que
�onstam d� seu cada.stto soo

cial.
.ÂB pessoas que ainda não

Ih,,;am preenchido o coupon

.que diariamente publioemoe
lJPO(1erão iMJ.e-Jo Ii�a, h» � ..

_�iIUndo.,.ee, eseim, li ooncane
.wam � tílo int8reasante inJoia
u'/:wa realiseâe sob o patroci
-aio .da LIV.RARIA ROSA.' à
Deodoro n. 33.. nesta Capital.

x x x

ANIVERSÁRIOS
;l\:[AJOR RAUL DE �ORArs COSTA

Transcorre, hoje, o aniversário

>.natalício do Major Raul de Morais

-Cosía, distinto oficial do Exército

.Nacíonal, com brilhante folha de
.. serviços à Pátria, como 'integrante
i que foi da Fôrça Expedicionária
.Brasíleira.

Ao destacado militar formulamos
-"IíOSSO votos de Ielteidades.

..

Deflui, na data de hoje, e com

:j)razer registamos, o aniversário
'natalício da exma. vva. d. Ondina
.F'lores Soares, copetente e dedicada
:professora de educação física, cu

"i!) diploma conquistou entre lauréis
rcom o primeiro prêmio de viagem
:,(l Buenos Ayres .

As felicitações que lhe forem en-
'

-víadas, juntamos as nossas.

FAZEM ANOS HOJE:
- 06 srs. Antônio Manoel da Sil

va, destacado funcionário da Dire

uor+a da Produção Animal;
__ Manoel Salustiano de Sousa,

'Dedicado funciunát'io da Standard

-Oil Company;
- a exma. sra, Jovila da Costa

Lima, virtuosa espôsa do sr, Davi
de Moura Lima;
- a srita. Liene Guimarães Col

.tacc, fino ornamento da nossa so

.eiedade, filha da distinto casal

...João Luiz e Maria Conceição Col

laço;
- os meninos Nacif Ahi Japur,

.ap licado aluno do Instituto de Edu

.cação;
- o interessante Ozamir, filhi

nho diléto do sr. Oscar Schmidt,
. -prõspero comerciante em S. José.

x:x:x

NASCIMENTO
O lar do distinto casal Armando

".Quadros, Sarg811to do Exército ser
vindo no 14° BC, e de sua. exma.
€8pÕSa d. Francisca Quadros, foi

enriquecido com o nascimento de
'uma linda e robusta menina, ocor
rido no dia 6 do corrente, e que

. recebeu o nome d-e Mariléia.
.Ao venturoso casal as nossas fe

licitações e à galante Mariléia os

nOssos v:otos de vida longa ü(}m

sàúde.

246.438/7 - Dr, Luiz Pereira de Toledo � .

440.186 - Walter Queiroz ;

'

� .. : .. _ -.

'

..

437.�1· - Olruiro José da Silva .

503.27'0 - Uaracy Carvalho Daria ,"
.

514.514 - Dr. Francisco José Pinto Ei lho , ..

�

.

430.383 .
- PUnia de Rezende .•..........................................

248.617 - Almino Loyola Alencar .............•........... , ", ,., , .

295.678 - Antônio Alves Cavalcanti .

298.874 - Aristides Dalia de ��elo , "

','
.

289.884 - Francisco Chagas de Souza ', •............. "
" ..

,
,.,.

264.073/4 - Lourenço Vieira da Conceição .

295.915 - Abdenago Avelino ; , , ...•......

254,222 - José Gomes Valente' , ;, " " .

432.726 - Osmar Muniz Pimentel (conj.) _ .

310.138 - José Moraes ,

'

".
.

.

298.785 - Werner Dammann
.

510.411
512.884
425.645
433.287
258.822
402.896
434.303
245.743
428.684
508.182
297.890
293.915
313.785
277.040

247.268
246.317

Relação dos segurados, premiados no sorteio trimestral realizado em 15 de abril de 1948.

PREMIOS DE CR$ 10.090,00

,

Itajubá - Minas
Ponte Nova � Minas
Pôrto Alegre - Rio;Grande do Sul
Salvador - Bahia

Campos - Estado do Rio
Juiz de Fóra - Minas
Parintins _. Amazonas
Belém - Pará

Jubahy - Minas
Uberaba � Minas
Monte Azul - Minas
M. Claros - Minas
Cuiabá - M. Grosso

Jaraguá - Goiás
Recife .i: Pernambuco
Recife - Pernambuco

Capital Federal
Capital Federal

- Dr. Paulo Mendes da Silva : .

_: Antônio 'Ca'stelo Branco Rocha � � ....•...•..........
-_ João Ferreira Dias � '" .,

.

- José Venâncio Franco Carvalho .

' .- , .: ..

- Domingos de Deus Corrêa :
: .. ,

.

- Antônio Cacique .......•........... : .

- Ruther.ío da Silva '

'

" ; •..... : .

,- José Gomes Viégas .' ._
.

- Dr. Alcides B�nício Corrêa de Melo .................•.. : .: .:
. '::

- Moaeyr Cunha ..... _...•................................... ,."

- Dr. Carlos Monteiro Valente •......................... �
.

- Humberto Vieira de Castro Gomes ,

- Alvaro Jorge Pereira (conj.) "
,

- Mário de Lalor Motta .
"

S. Francisco do Sul - S. Catarina

Laguna -- S. Catarina
Joazeiro - Ceará

Maranguape - Ceará

Fortaleza - Ceará
União Piauí
'I'erezinn _. Piauí
Oeiras - Piauí
S. Paulo - Capital
S. Paulo - Capital
Barretos - S. Paulo
S. Paulo - Capital

• 4 .' •••• .' •

PREMIOS DE CR$ 5.000,00

.

- Francisco Jayme de Aguiar j
•• '.' ••••.••• _

• • • • • • ••
• •••••••• ; •••• • •••••

- Trajano de Souza Coelho Filho , , .'. . .. . .

Caxias - Maranhão

Balsas - Maranhão
If

A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL.
..�. ,

Socledad� Mútua de "Seguros sôhre a vida.

Séde.: Av. Rio .Branco, 125 - Rio de Janeiro.

,. .,
J,

ASradecim.��to e Missar'BOXER ALEMÃO
Vva. Nimia Pacheco Bouson, v-«, 'Maria José Bouson, Neusa

BOU-I
Vende-se lindo exemplar macho, c!pedi�ree do (J,Ç C.P

son dos Santos, Leodegário Bouson e família, Artur Capela e família,
Pais premiados na exposição. Orelhas ;á cortadas,

Gumercindo Caminha e farnflia, ainda sensibilizados com o profundo
idade 4 meses. Preço Cr$ 2.000,00 mais informações

golpe que acabam de sofrer, com o desaparecimento do seu Inesquecível
Caixa Postal, 2850 - São Paulo.

espôso, filho, pai, irmão e cunhado.,' ����������������������������='.:-

I

JOÃO DA MATTA BOUSON
I

YtOm por êste meio ,externar o seu eterno agradecimento ao abalisadD
clínico Dr, Polydoro' Ernani de S. Thiago, não só pela atenção dispen
sada durante a efermidade como pelos seus esfôrços, tudo empregando
;:>:ua salvar o paciente. Agradecem ain.da aos Srs. Drs. Aujor Luz, New
ton Avila e Oswaldo ROdrigues Cabral, pela cooperação prestada. Êsse
!:gradecimento é· extensivo também às digníssimas Irmãs de Caridr.de e

ao Revmo. Padre Bernardo J?ellipe, pelo confôrto espiritual que dedi

caram ao extinto e bem assim, a tô,das as pessôas que enviaram ftôres,
telegramas e que acomJ?anharam-no até sua última morada.

Aproveitam a oportunidade, para convidar a todos os parentes e

pessôas amigas, J?ara assistirem à missa, que em sufrágio à sua alma,
fv,rão celebrar no dia 10 do corrente, às 7 horas, na Catedral Metropo
litana, antecipando desde já seus sinceros agradecimentos a tôdos qtil'

comparecerem a êsse ato de nossa Sa1lta Religião.

t�ISS,A DE 7· DIA
Georgina Richar'd

Carlos Alberto Riohard ce seus filhos, Murilo Augusto Riohard e

Senhora, Hel'ena .Ric,.hard, L.úoia Richard, Mary Câmara e espõso, car-

,los Rihard Filho, Maria
-

Rosária Richard" Gustavo . HiCh�,�
Lamartine Richard e Henrique George Richard; Dr. Már.'!'

(

Roe-ha e Senhora; 'seus sobrinhos Major Gustavo Francisr·1

Richard e· fa�ília, 'Silvio Gustavo Carneiro da Cunha, Gustavo Ro

e Senhora, Fernando Roc.ha, Dr. J. J. Cabral e família, Alvaro Frof
e Senhora e Sylvia Carneiro da Cunha, convidam ás pessoas aD

para assistirem a missa de &étimo dia que será cele_9rada na Cap,
Ginásio Catarinense, no altál' do S. C. de Jesus, dia H" do correL�, àS

7 horas, em intensão á alma da sua pranteada Georgina Richard.

A todos os que comparecerem áquele ato de fé cristã, sensibiliza�
dDS agradecern.

.

..

""'f'-'...
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• O valor dos cremtos aumenta de acordo com •
.1'

�

•
•

o crescimento da arrecadação •
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Dr. P�' s.. ''fhiag. Clfniea Médica e Cirúrgica do

DR. . AUJOR LUZ
Médieo-O{lenulúr-Part.eiI'O

I Doenças internas de �dll�S. e

I Crianças
i Alta Cirurgia.� Cirurgia Geral .
i Doenças de Senhoras - Partos -

I Vias Urinárias - Rins .; Coração
l-Pulmões -:- Estomago - Fígado

.,',. Tratamen�o da Tuberculose .

Pulmonar

I Radiologia Clínica (Raios X) '

I EJetrocardiografia - Ondas Curtas
Jndutetermia Eletro

.

Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Conanltõrto e 'residência:

I Praça Pereira e Oliveira (atráz do

I( Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas' das 9 ás 12 e das- 3 ás 6

" _ Fone' 841. FLORIANóPOLIS

I

{

I
. j
I
f I

l1lédico do Hospftal de Ott!dade de
FIot:1an6p..,lls

Assistente da Afatemid:\de
CLINfCA ?ittl'>tCA - DfSTU.R·
mos DA GesTAO\O E DO

PKR'l'O' .

.,_., ........nças dos orgias mtereos, espe
cialmente do coração

'�ças da tiroide e demais' giãndulat
internas

WTERAPIA - ELECTRO
.MOGRAFIA - METABOLlS.

MO BASAL
Consultas diârramente das 15 fo.

J8 horas
ende chaeiados a qualquer hora,
inclusive durante a llGi1e.

Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.
Fone. 702

lIItelidência: Avenida 'rtompowski, 63.
Fone 160 .

"
,

.

't'i" J..'.iâpar 'f!!" lf;�u,ior�;a de cargos do põrt.o de

sIo FRANCISCO 00 SUL., para NnV,4' VORi
Informações com 0'1 Agente.

Floriul6.po ;�. - Carlos HoepckeS/A - cr- Telefone 1.212 ( Ent:L r eleg,
São FreD,ci"co do 5u1- C-arlos Hoepcke S/A CI- Te,done 6 MOOREMACK

Dr. Newten I'Ávila
Operacões - Vias {J�inárias -

lt>oeoças dos istestill4s, �éto, anus e

Hemorrcídas, 1'raotammto da colite
amebiana.

Fi"ioterapl;i - :rnÍm Vermelho.
"):�sulta � V'itor Meiretee. 23; i\tende
diàriamente às 11.30 hrs, e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência r

Vldal Ramos, n. 66 - 'Fone 1.667 �_'-""�'_. '�I.""__"'__"...cu.__, _ ._---_ .._------....

Dr. Lins Neves
i r

Oro G����I G..
, '11 �,y�çIlDm, dià�a;en�:{ dasD�ofàS

[4 horas, as euâiçõe« da

ADV,OG,AD O II IJ ... ti uihdO I DSGra de .Laguna,
Crime a cí",.l ;

Con.tituf,ção do Soci.dadu, i
NATURALIZAQÕES i,
Título8 D.clarat6:ióli t

ElIo�lt. - 'Prega 113 dlJ No•• as.
. 10. 'a'Ddar.. . ,!:,"'"

R••ld, - � TiradGnt�� 4;1. .,1, ,

4!í

t IF E •• 14� "', li ao, perca empo ii

"';--.""'.:=.......:...�.....""""....-."_":':�: '

<Teleione para a·'Impressora Graieú Ltda. (telefone
. ::manual 767), e o nosse- agente o procurará para receber

I' �_ '(sua encomende tIpográfica, Serviço Esmerado. Entrega
imediata; Preços sem concorrencie

Dr. Mário WendhaBSeu
1:�!nica médica de atlalto's e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 71;9

Consulta das 4 âs 6 horas
Residência: Félipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

Moléstias de senhora

IConsultório - Rua João Pinto ti. 1
,

- Sobrada - 'I'elefnné 1.461
R.esidência - Rua Sete de setembro
- Eáiliicio L A. P. da Estiva}

Telefone M. 8:,4 j
970 kilociclos onda de 300 metros.DR. A. SANTAELA

(Formado peja Faculdade :!fado
. nal 'de' Medicina da 'Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas' do Distrltq

'Federal
,

Ex-interno d( Hosplt.al P,,_lquiá·
trteo e '(\I.[3)licômio iTud\ciario

da '�'P1tal Pederal
Ex·interno da· Santa Casa de J1.(i
ser-lcórdía do Rio de Janeiro
OLíNICA:'MÉDICA - DOENÇAS

Nb'RVOSAS
Consult-õrlo: EdifíCio

Neto - Sala 3.
�sidência: Rua Alvaro de

valho, 70.
Das 15, às 18 horas

Teléforte:
Qalaultório - 1.208.
R'l!\miêncfa - 1.305. PROCURE A

Alfaiata
·

a . Meno

Dr. BeIOOo C-OO&oni
CIRURGIA GERAL - AI,TA CIo .

nURGA - llWLÉSTIAS DE SE-
NHORAS -- PARTOS ..Formado pela Faculdade de Medi·

cina da Universidade de .Sâo Paulo,
om:le fbi assistente por vários anos do
Servíço Cirúrgico do Prof. Alípio'

Corrêía Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos .qelgado e grosso, tirei

de, rins, próstata, _be_�, útero,
ová>rios e trompas, Vit'lcbcele, hidro .. "\

cele, varizes e hernas,
Consultas: Das 3 ás , horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso), Telef. 1.598
idência: Rua Esteves Junior, 170;

Teref. M. 764

Laguna - Santa Cetarine - Brasil

,'f

,E EUGAN<IA 'IQun VESTlR·SE COM CONfORTO
Dr. Paulo F.ates

Clínico e operadOr
Consultório: Rua Vitor �rele8, 26.

'Pelefone : l.41)5
Consultas das t'O ás 12 e �� 14 ál
S5 brs. Resldêrtcía: �'ua Blumenau,'

22. - Telefone: 1.620

Desde
"
,CR$ 300,00 a ·CR$

�', metro. quadradO
Coasu!te-.1OS sem 'compromisso

Reiai b S/A - R -o Pinto, 44
Te'4Óg'riUl1B REI� I'SC�r� F�o·r�anó�)o�iS

•
f!

--_._----_._-'------------ -----,-----,-�>wn

!d'']

I �d�t'�CQgí. ' � Caw,o' "li CAPITIU�· on!l!tno Q 4t�i'i!!�aO dOil
.lI7ílll!k�� oe,nt8-JI <de ��*t\1An'� 1}\',Hillt �c��rQ;I:I. MA'TR!Z Gn"'lt

F�.bri(iQnu. '", 'di.t:t'd:l'uid�1!I �" a-ftimodoe ooa

E$cg3e. "'Dls�rlNT.A· � RlVETi Pctiue �m:' fll'eDla
do CtOlftinJ.-6J:'ttt't d$ cQ1fomizoill .... ,lI'i-.cado.� bl'l'Da
OQUI'i .. bQ.L"11to�. cl�od&e.,"Jmoriml _ QwtameatcHI

. pc�ca G1faiOit�w.. que nceb. db.t(u.n�ntfl da.
B"... r�4 O('m�I'��t�1'ii do tfttedor na nntldo d. n·.. faàlU'�m �JmCl

Flo.t'���eJ:iólift. �..
, f"n�i!US C'm:s BI�nu'íl!úu:{�" Lajl"fl� •

..Rar.s..........B'mft�·......&.BDWTMma' *4AP M
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Colegiais ! Cumpareçam lodos os domingos às matinadas do Cine Rlll,
.

para a escolha da" ais· aela Voz Colegial".
.

Empresa Construtora. Baiveml
Estando estabelecida, na Estação de Ríbeiro .Píres, uma vila que

representa neste comércio, uma das maiores obras já realizada por or

grmiaação 'particula.r, pois, tem mais de 10.000.000 de metros quadrados
e estão sendo planejados melhoramentos para se constituir uma cidade
moderna, comunicamos aos nossos prestamistas que as reservas. dg lo

tes, dessa vila, já estão sendo' entregues a todos os que estejam COill\
.

reíto à liquidação. Está sendo, também, pedido a todos os .colaboradoses
e prestamistas, sugestões 'para o nome que essa vila deva receber.

São Paulo, maio de 1948.

Csminlla. Gr�'IIat.'i. Piiame-.1I I
O Crédito M�tuo Predial, o�ereC:4I!

MeiRa d••:.melhorcl,ipelol ;'jme aos seus associados o melhor pia
Dores "p,eçes . lI(hD.:�ASA"MIS no, no. melhor sorteio. por Cr$ 5,00
CELANEA - ·RuaO. Mefra. mensais. '

1 --=---=---.....--�----�----�==�==================�

t, Ord'eD6do de
r CR$ 2.500.,000 mensees

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital'
uu nas seguintes cidades: 1
Itajai - Joinville - Porto União I

- Lajes - Laguna e Blumenau. 1

O serviço inclue pequenas viagens I

em torno das cidades ciladas.
Cartas do próprio punho, .sí pos

sivel acompanhando fotografia, para
Cx. Postal n", 5 - Floríanópolts.

'Wfllí Zumblíck

\

lEIAM A REWSTA
O VAtE DO'ITAJAI

\

Mais uma exposrçao dos seus está realizando o pintor
-eatarinense Willi Zumblick, natural de 'Tubarão e uma das mais for

'íeis individualidades do nosso panorama artístico. A al'Le de pintar
•em Santa Catarina havia sofrido uma grande interrupção. A 'não ser

'!UIl1a ou outra mostra do velho ,:vlargarida ou de Eduardo Dias, nada
oonhecía a nossa gente em relação ao esfôrço barriga-verde nesl e sen

lido. ,CO!;l1. Martinho Haro o nosso ambiente começou a se encher de
movimenLo e SanLa Catar-ina -vcltou a figurar entre os Estados em que cirurgião que operou sua espôsa,
.:a pintura não fôra relegada ás latas de Sapolin ou ás portas das tintu- d. Ení Emília. Coelho, com ínexce
rarías. O Govêrrio. mesmo, in íeressou-se pelos artistas e viémos a co- dível perícia, dedicando-se ao tra
nhecer os irmãos Malienverni. Já foi nesse clima restaurado que Wíl- tamento da mesma com todo cari
li Zumhlick apareceu com uma pequena exposição realista. Ecorne- nho e desvelo .

..çaram dai os seus sucessivos (riunfos.
C) seu nome transpôs as fronteiras elo Esladq e Willi hoje é um

.arl.isla conhecido fóra de sua íerra. 1\ exposição de quadros seus no

'Rio de Janeirb, na Associação Brasileira de Imprensa, constituiu um

;eyito pouco comum. Wi llr agora apresenta-se ao nosso público com

-uma meia centêna de quadr-os, magníficas télas em que o artista bar
riga-verde vazou o seu temperamento vibrátil e hisarro e deu um to-

-que de sua individualidade, tão original e remarcada, O público de .' _............. . .

Florianópolis tem desfilado deanLe dos trabalhos de Willi, admíran- A Tintu.raria Cruzeiro é a...qne
"do-os e aplaudindo-os, numa consagração que honra a' sua cultura e

.

melhor me serve - Ti:radentes,
vale por uma bela homenagem ao artista conterraneo. 44 .

18BADECIMENTO Café QUo traduz qualiÇic.de J

Peça-o QO seu fornecedor .Jorge Marcelino Coelho vem, por
este meío, tornar público o seu

grande reconhecimento ao sr. dr.

Saulo Ramos, abalizado clínico e

Parabens I

Muitas f�.pcidades pe.lo nascimen.
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta €RIllDITO
MUTUO PREDIAL.

Êsse reoonhecímento é extensivo
ás piedosas Jrmãs' de Curídade,
Ana e Valencia, pelo devotamento
com que cuidaram da enfêrma, no

Hospital de Caridade.
Aririú., 4-6-48.

AO POVO
Levo. ao conheclmento do povo

em geral que, nesta data desli
guei-me da Sociedade de Amparo
aos 'I'uberculosos, na qual exercia
o cargo de Secretário.
Fpolis, 3 de junho de f948
(assd.) - Cliio de Sousa Dias

�OficiRa o Mucus do
Asmo Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violen

t08 da asma e bronquite e�venena'!l
o organismo, mins.D?- a energia,

�

arrut

num a saúde c debilItam o coraçao. Em

3 ,minutos, Menda�, nova fórmula.

m�dica, começa a Circular no sangu�,

dominando rapidamente os ataques .

Dêsde o primeiro dia começ.3- :.Pt desapa
recpr a. dificuJdade em respL!ar e voLta

o Bono re1)arador. Tudo o que se far; ne

cessário {tomar 2 p".tilha., deMend�cQ
ás refeiçõcs e ficará completamente l,,:re
da !).sma ou bronquite. A aç'IoO é mUlto

rápida mefjmo .... que se trate de oa��s
rebeldes e antigos. Mêndaco tem tl�O
tanto êxito que se oferece com.& garantl�
de dar 1'0 pa0iente re.piração .livre e f"cd

rnpid1t!nente e completo al1vlO.do safn

mento da ..sma em poucos dUlos. Peça.
M.ndaco, hoje' mesmo, em qUAlq�er

. farmácia. A nossa garantia é a sua matOr
.

! Dos do'is últimos, por serem os seus prazos de validez relaUv.amen- ,roteção.
'

o

'F'
_.

'0'
.

'R'-.' -D"
- O" •••

·V·.... '8'
, ....

I te curtos, o Instituto P�nheiros. não mant-erá grandes �t�q.IleS, atenden- Mendaeo A�a=..:1II
.

_ ! d(J, entre.tanto, a qualquer pedl�O dentro do prazo llllUlrnú necessário _
.

.. l�) pr:-paro .dos me�os que, .,as.s1111, serão sempre foru'8Cidos cum abs0- Casa Vende-seVende-se um u·sado, t;zpo .uta r:;arantta de atIvIdade maXlIJ;à.
.

.

..
-- '"

.

FURGÃO. I . �r�emente o Instit�to.Pinheiros aprese�tará outros produtos ve-
uma à rua Nova 1.l'ento n

V"Z' e trata·r na CJ&a. de I, tennanos de grande eÍlcúCla, como: TerltenDa (Buco-Vacina contra -

Q

45 entre.,gando a chave ime-
"Cigarroe Souza Cruz -_ Rua: diarréia infécciosa dos bezerros), Stilbilstrol, e ainda, Vadna Contra'a

.João PintCJ. 16
'

I (iQuba Aviária,· Vadna Contra a Peste Suína, etc•...................
dia tamente.
Tratar com o sr. Leopoldo• • • • • • • • • . •• •••••• ••••••••• Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem COlDo sôbre as doen.'Ça� .

, .Coelho à rua Bulcão Viana 41.

S I no.,' Jl"en"ro
dos animais ,domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa- _ ... _---- "

" ,i) a !LI;( � I nento de Vflterinária. Telefone li esse número e a bi.

PRECISA-SE Pelo sisthma de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten- cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràpi-
"Tratar à rua Tiradentes nO 5 derá diretaro;cnte a todO's os pedidos de seus 'p'rotlutos, quando nãó en- damente irá buscar seu terno.

Tele'ci.e U93. contrados na!, localidade de residência dO' solicitante. R. Tiradentes, 44.

Celeste IProdutos
''(1:;létro Técnica Mecauogtáfica) ,

ROBER!O I�APAGESSE PILHe. IRua João Pinto, n. 32 _ Floria-! (Caixa Postal, 163 - Florianópolis)

m.ópo�s - Sn.nta 'Catarina I tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

�nsel'tos, . Ll�pezas e Reconstru-] e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
·.çoes de Maqumas de escrever, cal-] dêsses produtos.
.,eu lar , so�ar, Contabilií:llltle, R�giS-1 Os primeiros já a venda, são:
(Fadoras, Balanças alltomâ'üess,! SULFAGUANIDINA: Tubos de to e vidros de lGO comprimidos de
..chuwiros Elé�.ricos, F:e�J'?s de en-I e,ôO g.

.

;gomar, Fogaren'Qs, Este1'illzado�s e! VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Aparelhos Flmr'lt'Os ém g.el'.al t ü 3
Se' á M . /.. ·u cm .

rVlços �
..

f, 0'8 e gãí"aJrt;itl'Os SóRO ANTI-TETÃNICO: ampolàs de 20.cmS.Preços Modrcas
. . VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascosOrcàmentos Sle_ campr-OallSSO.

41t iIb

eterln,arlOS
O INSTITUTO PlNHEIfl,OS - (Caixa Postal, ·163 - Florianópolis),

.,$ .

de 10e cm3.

VACI�A ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frasces
de 100 cm3.

PASTA. .

DENTAL
ROBlNSON

5

.)

I
i

Dr. Lhldolfo 4.'0.
Pel'elra

Advogado-Contabilista
Civel -;- Comercial

Con.tltuiçõea .de sociedade.
S lIorviçoll coreI:ltow, em geral.

Orgar.'izuçõ.. contCJ,·beÜl.
Regi.tral> e marca.; di..porrdo,
no Rio, de corrtlSpondente.
Elerit61'io: RUIl Alvaro· de

Carvalho n, 43.
Doa 8,(ta la hÚclli.

TéleEone 1494

J
J

QuanClo se (orem as d&-.
agudll8 apÓ1!l cada ,refeiçilo e deg..
pareçam os ardores causadoe pele
excesso de acido DO estomago, ..
sim como a azia, que é 1DIl verda
deiro vexame social, toma-. •
vida novamente aprazível.

Porque continuar a .oh ,
A primeira d6se do saboroso cpt
Digestivo DeWitt. dll alivio im.·
diato. Este afamado produto r_
tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu -aparelho digestivo
de maneira suave e p,foporciora.
alivio com 8 primeira d6se.

1iJ Peoa na F81'macia o

"tI ft .

lP.!illfjjEvi""ft'

Bom binóculo
Grunde visão

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom bio6.culo

alcança .quem tem sólida ,d

iaabrução.
BoolI livros, sobre todo. Oli

assuot08:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florian6polill
• •••• a _ � •••••.• '. • •• • ..

,FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CRE OSOTADO

«SILVEIRAG:
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Jomiogo, próxi 0, DO estádio do 14 BC, a FAC efelu á. a C8 petição
:: lvre de atletismo� com O' contürso dos. maiores aUéta$ catarinense1
"Nõêãmpô da 'feD, o Pautá Ramos realizará hôj"ê'"; seu «apronte» para ,0 .cote.io
de domingo próxjm� com o Figueirense, iniciando a disputa do certame de Profissionais ..

,

'CIN'EMAS

seleeão barriga vef�de de ve_la
-

Ainda esta semana segundo rc- deverão seguir por êstes dias para
Escreveu Acy Cabra! Teioe Dinhóca foi um gigante. Galluf, velou-nos o sr. Osmar Cunha, maio- São Ludgero (Tubarão), onde trel-

i Espetacular e merecida sem dú- Elias, Ernesto, Linhares, Otávio, ral da .F. A. C., serão iniciados os narão com a equipe do Aventureiro
vida alguma, foi a vitória conquis- Ondinaldo, Lêdo e ReMIa, todos treinamentos da seleção catar'ínense Volei Clube, que há pouco reali

.... !:'ada na última quarta-feira, na enfim, apresentaram-se dentre de
que disputárá o próximo Campeo- zou aqui brilhante temporada, A

cancha do Lira Tênis Clube, pelo �uas. caracteri.sticas
de jogo, com o

Inato
Brasileiro de Voleibol. Foram or-ientação da seleção foi confiada

Taubaté E. C., � caçula da 'F:edera- intuito de levantar o título de Cam- já requisitados os seguintes atletas: à competência do Padre José, treí-
. ção Atlética Catarinense.

" peões do .Torneio Início da tempo- Érico, Galluf, Edi, Aldo Nunes e, nador tio Aventur-eiro.
O Torneio-Início que foi dispu- rada de 48. Foram verdadeiras re-IVadko, todos desta capital, os quais! -0-

r .�do palmo a palmo por oito êlu- velações, os rapazes do Taubaté,
bes desta capital: - Figueirense, rf'velaçõe�, qU�, para muitos�onfir-I Entr'e no' l' o' gua'r'dtão NívaldoCaravana. do Ar, Barriga-Verde, mou a afirmativa de que o .Tauha- "", J I 'Ás 7,30 horas _

Ubiratan, Lira, Clube Doze e Cl.uf. te só desejava o progresso do es- Em -visita a pessoas de sua famí- O renomado guardião catarínen- 13, RUA' MADELEINE
be Atlético Oatarinense, apontou porte da bola ao cesto, e se isso lia, chegou onte à nossa capital o se deverá retornar hoje mesmo a

, com
como vencedor, a equipe do Tau- aconteceu na noite de quarta-feira experimentado "crack" conterrâ- Cuiitiba,' levando consigo sua es- James CAGNEY _ ANABELLA _

baté - essa turma de jovens ces- última, alguem estará se peniten- neo Nivaldo Gouvêa, uma das pósa que aquí permanecera algum Riohard OONTE Franke Latimore
tebolístas cuja übra e entusíasmo'f ciando da falta que cometeu, quan- maiores expressões elo foot-ball do tempo, '_ No Programa _

;tóram aàrplamente recompensados. do da votação para .a filiação do Paraná, figurando com grande des'71 Boa viagem e novos sucessos na 1) �_ Cinelandia Jornal n. f58
,.'>

Está de parabéns a entidade atlé- quadro de E gênio Müller, - taque no onze efetivo do Coritiba terru das araucárias são os votos ._ Nao, Imp. F,
. fica pelo brilho do Torneio Iní- "O Estado Es,Po'tivo", que sempre F. C. pelo qual sagrou-se bi,.cam-. que almejamos ao príncipe dos go- -- Preços - .....

i'"lft.\,.:".cio ... e em festas, também, o qua- procurou incentivar os que tralia- peão 'paranaense no ano passado, lleiros paranaenses. " Cr$ 4,'00 _ 3,00
dro de Eugênio Aliredo- Müller lham p-elo desenvolvimento dos

'_____ "Imp. 14 anos. _Ç' por tão brilhante estréia. nossos esportes, saúda a rapaziada ESTRl'�L� AUSPICroSA ns, TORNEIO MUNI;ÇIPA'L _ 5a Feira _ ODEQN
O Taubaté E. C., venceu a três do 'I'aubaté peja brilhante vitória HELENO No Rio, prosseguirá, hoje o 1'01'- O Gordo e o M-aaro'

equipes categorisadas: o Flguet- de quarta feira passada, fazendo BUENOS AIRES, 7 (U. P. --- O neio Municipal de Futebol profís-
rense, o Caravana do Ar B, final- votos para que continue a pugnar centro-avante brá�ileiI'o Heleno de sional, com a realização dos segum,
mente, o Ubiratan, o mais comple- pelos mesmos princíplos .que sem- Freitas í'êz hoj.e, dois dos

.

três tes jogos:
to da atualidade.

.

pre nortearam, os senhores di ri- "goals" marcados pelo Boca Júnior' Fluminense x São Cristóvão, no

A rapaziada do alví-celeste de- gentes da FAC, quais sejam; "TOR- no jôgo com o Banfield, que foi campo do Vasco.
monstrou em todas as jogadas per- NAR SANTA CATARINA AINDA derrotàdo por 3 x O. O Boca Júnior Vasco x América, no campo do

feito entendimento em suas. linhas MAIO:r;t NO �:::ENÁRIO DESPORirr- vagou 200.000 pesos (1 milhão de 1 Fluminense.
e ótima disposíção para a luta. VO DO .BRASIL." cruzeiros) pelo contrato de Helena, 'O-S-P-A-U-L-I-S-T-A-S-S-O-L-I-C-I-T-AR-AM--,-O

o que constitui uma soma "record" ADIAMENTO DO CERTAME NA-
nas anais do -futebol sulamericano. CION4.L DE ATLETISMO
BUENOS AIRES, 7 (U. P.) - O De São Paulo, chega-nos a noti-

"player " brasileiro Heleno deixou ',leia de que a Federação Paulista d?
excelente impressão no público, Atletismo oficiou à C. B. D. solici
com a sua apr'esentaç�o, na tarde

i tand? ? adiament� do campeonato
de ontem, no Boca Junior, que

ven-,
Brasileiro ,{!e AtJl,hsmo, de novem

ceu o Banfield por 3,..0. Heleno con- }}ro 00 corrente ano, para març:(l

quistou, não somente as boas graças t;le 1949. '

dos diretores do Boca Júnior, que
-------------.........

I . r�.>
, j�--':.":' -:

><i"«<,
.. ,,'

,

.
.

Direção de PEDRO PAUID MACHADO
r�� � � �--------------�---- __

(

Campeão o Taubaté E. C•.

Esta lembRa o Inicio dos treinos da

ref

��� luiciado O Primeira Campeonato
. Universitário . Catarinense

Promovido pela querida

Fede-, cia-Odontologia
foi vencida sem

ração Atlética Catarinense de Estu- grande dificuldade- pela equipe da
(jantes, que há pouco realizou com Faculdade de Direito, por 2 x O
estrondoso sucesso o Torneio A.ber- (15 x 2) e 15 x 7), jogandO' os

Com um atrazo justifiçável, os

]>,prélios ,tiveram inipio ás 20,30 ho
"ras, ,desenrolando-se sob grande
renLusiasmo do numeroso público
<lue aplaudiu intensamente as. jó
gàdas d()s nossos acadêmicos, 'na
l.uaiio'ria ainda principiantBs na

,
-<

IP'rática d·essas modalidades. de es

) ;porte.
:Em \Voleibol, a equipe da Farmá- lAYME e OTI'UA

pagaram pelo sell. "ttass'e" a quan
tia de 200,000 pêsos, mas também
o entusiasmó da "torcida" l;lOquen
se': dos três. "goals" feitos pelo
Boc'a Júnior, dois foram feitos por
intermédio de Heleno. A elasticida.�

�:r:r: �����:n�: tt�;!b: ��l�:�e;� levàofadas Nó,turnas
a levantar o ânimo do "t.eam", que Enyelhecem OS Homens
vinha passando por maus momen- Freqüente. Icvanl.llda. ou micções no-

t �' A " , " d " b' , turn"!,, ardênoil\, re.!dU08 eBb�anquiçado.o". LOI Cl a oquense espera � na urma.. dÓr na bB5e d.. esp�h.. dor.,,!,
que o jogador brasil.eiro' conquis- na ingua, na. pern.',s, nerv"",.mo, debl-

hd&de, perda. de VIgor, podem ser cau

tfl novos triunfos para o Boca JúL .adas por uma enfermidade na pr6stata .
,

Eal.ll glllndulB é um dos mais imporl.llntes
nior, quando o "tearo" no próxi- 6rgil'O. m ...culinO<l, Para contralar ·êstea

1• f t
� tranetôrnOB e r68taurar rapidamante ti.mo {Omulgo, en ren ar o seu clas- saúde e o vigor, sig" o novo tratamenta

s'co e perigoso r'val o Sa L e cient!fico chamado aos_a. Mesmo queJ, I, n or, '0-
seu "oirimento seja antigo, garantimo.

1..0 de Alm�gro. que Rogena o aliviarã, revigori...ndo sua

glândula prostática e f...endo com que
---------.--�,'- V. Be .jnt$ muitoa ano. mais j<JvelD. Peç..

CASA M,ISCElÃ.'ME., $,i8trt, Ilt0gena
em, qualquer farmácia.. N_aca-

'-..:..a-l"" .......
..

o.L,___ a '1\: A' rantI" é .. sua melhor pr?teção,UlI"auu 'lO \.lU /,.a"IoirU«AI ,A. • , . R
- mdleado no ira-

V1Ctot. "'61wla. ,e �'..:.. o.en� to.mj>n�o de proota-

Rua Conttelbeiro" . UIi\fra ·,ites. uretl'lte. e ol.tl'tea_ -

to Academico, foi iniciado na noi
te de ante-ontem, na quadra do

l' Lira Tenis Clube sob a luz f.'�
/ 1'efl.etores, ·0 Primeiro CampeG la-

to universitário Catarinense,' ao
qual concorrem -as equipe" das

l,. ]faculdades locais, como sejam:
lDireito, Ciências lj}etmgmicas e

F:armacia Odçml.ologiq'. I

A inauguraçãC): do certame, cons!
'toq tl'ê"11rrt-jogG de volei e outro· de

'_: - -';1b'�squete, ambos 'disputados pelas
..

Faculdades de Direito e yarmácia
t'Odontologia.

quadros assim constituídos:
,

F. Dir,eito - Dalmo, Waldir' e

Hamilkm; Boos, Fulvio e. Bedus
chi.

.F. F. Odontologia - Vinício,
Ernaili ,e Bedutlchi; Acy, Aldo e

Renato.
Na peleja de basquetebol o

conjunto da Fáculdade de Direito,
impondo-se de maneira, notável' á
equipe da Farmácia-Odontologia,
por 21 x 19.

.
Os quadros estavam assim for

mados:
F. -.F. Odontologia Ernani

(11), Acy (6), Beduschi, Renato e

Aldo (4).
F. Direto - Beduschi (3), ,Ge

raldo (8), Kirsten (2), ':"rldir(2), >B Renato (depois Ar;,erbal(4). I
,

As duas partidas tiveraJiÍ como

á'rbitros 1)S srs. Osnl B,.Úbàto ,e

Marcos Rachewski. �I
I

____________k •• �

I
1- noivo.

de ,tenis e esgrima
! da 4. A. Barriga Verde
�Segundo informou-nos

destacadol
seuS associados e atletas, em sua

paredro d� Associação Atlética sede á Avénida Mauro Ramos, sell-
" �-_'-

<

:l3arriga Verde, no próximo dia 20 do ás 12 horas oferecida uma chur-
,4) �ll1be reaJi�ará sensa�ionais 1.01'. (faseada aos concorrentes e convida-.
meIOS de esgrIma e tems enti'e os' dos.

Ele filho de Idalino Pereira da Silva
Batista Soares Ela fiiha. de Jacó João

, e Maria Wanda Reinlsch Moritz
1.° de Junha de 1948

e Bulina
Morilz

I

Porto Alegre Florianópolis

ODEON
- ÁS 5,7,15_ e 83/4 hs. -

- Sessões das Môcas �

, ,,,��,

_ Um filme emocionante, reple
to de sensações e com cenas si�
ceras que Jamais serão esquecidas!
MiLHõES MORRERAM PARA EN;-

RIQUECER ALGUNS

(O Rei do Câmbio Negro)
com

PEPE ARIAS - VIHGINIA LU

QUE - RICARDO' PASSANO
- No Programa -:-

Jornal Cinematcgráfícc - Na�� I
Imp, Filsmes -

_ Fox Airplan News 30 x 4!1
.: Atualidades ....:.

- Preços - ':;
.

Sras, e Sritas - Cr$ ... ;t t,2o
Estudantes - '....... Z,()()
Cavalheiros - 3,00
"LIVRE" - Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar na sessãe

de 5 horas. -

IMPERIAL
.� .

,

.

"

-I

- em

MARIDOS EM: APUROS
ODEON

Domingo
IMP'FmIAL

- Comei' WILDE - Jeann.e.

(MARGIE) CRAIN - Linda DAR
NELL

- em�

NOITES DE VERÃO

(Teclmicolor)
RrI'Z -, Hoje ás 5 e 7,30 b(j..·

ras -

Mapy Cortez - Roberto Sote -

Fernando Cartez - Varelita
NA CORTE DE PARAó

O cinema meixcano apresenta
a mais ousada farça do tempo, dos
faraós cheio de graçjl e br·ejeiri
ce .. :

Censura: IMPRóPRIO ATÉ iS
ANOS.

- No 'programa,: -

Brasil em Fóco - nacional
Atualidades Warner Pathé

jornaL
Prêços: Cr$ 4,80 - 3,00.
ROXY - Hoje ás 7,30 horas -

Última exibição
'Enol .Flyri - Alexis Smith -- S_
Z. Zakqll - Vitor Francen -,

CIDADE SEM LEI
.....

Paisagem, encantadoras em mar

gícq tecnicolor...
"

Censura: Proibido até 14 anos -

- No,programa: -
.

Notícias da semana - nacional
Metm,Jornal - atualidades.

Prêços: Cr$ 4,80 - 3,00.
RITZ - Sábado ás 4,30 e 7,36

horas. -

Grandioso programa duplo
1) -- AVENTURAS DE I{ITTY

O'DAY
2) - PRISIONEIROS DA TERRA.

.

i

.' i t

....
. �

R.ITZ - .domingo: - Outro gi_
'

gantesco lançamento:
Rosalind Russel· - Melvyn Dou

glas
TORMENTO

Um filme original e diferente..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n,�TAOO-Quarra_.-fetra 9 �a .IU_1'�p d. "�48
------�-........_----------------------...._--------_....,...-------._;.,------ ,--���...."..:�-�

CLU DO ZE,
7

G ST
DIA 19. SABADO. SOIRÉE. DIA 24; _TRADICIONAL BAILE DE SÃO JOÃO.' NOITE NO ARRAIAL.

'DANSA' DA QUADRILHA. CONCURSO. ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO DA MADRINHA DO ESPORTE. TRAJ� A CARÁTER&
RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA 00 CLUBE, A PARTIR DO DIA 14 DO CORRENTE: CR$ 30,00.

'

DIA 27. DOMINGO. FESTA INFANTIL, EM HOMENAGEM �A SÃO PEDRO� DAS 16 ÀS 20 HORAS.
AS SQIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

'

ARTIGOS DE PORCELANA
COMPRANDO, VERIFIQUE A MARCA

'da afamada POlWELANA fabricada pela PAiRCELANA MAUA S. A.
Estabelecida desde 193'7 em MAUA, no, Estado de São Paulo. Não

tem filiais
CUIDADO COM As liMITAÇõES
Itepreseutante em Sa-nta Catarina:

R. <8CHNOftR, Rua Felipe Schrnídt, 42 sobr, Caixa postar, 144 _

Florianópolis

TIL
Correspondencla
Comerciai

Confere
Diploma

DIREQAo:
Amélia, t.{ Pigozzi

METODO:
Moderno e EfIciente

FARMÁCIA ESPERAN'ÇA
tio F.�� lULO LAU8 •

Hoje .. amMh:I Nr' " na�pHferWa
VJ'CICU heiGiilÚIJ • eSr&ICeuu - Be.....iUaGI _'PubI- .

lUriu - -.rttpg ti•••nu....
kralllt.-.. til 8_ "'nlu!a .. �Oft!túrh .......

--------·--···-·---._ .._._....._ ....__._ .. __u_._....__. ..__._ .... _

V. S. deseja cooperar na grande obra socíal de recuperação j
dos mendigos'? Apresente sua idéia ou orereoa seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatarí
nense, em poder desta redacâo,

Escritório de' Advocacia
,

Drs. Samuel Duar,t(fj, Pery Barreto, Das. Mauricio Furtado

ADVOGADOS
ecursos para o Supremo Ts ibunei Federal, Tribunal de

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

RIO DE JANEIRO

-

,U�LG-AC O
ftevisia do Paraná para o Sul do BrasÚ

Intercâmbio Cultural
'

I

Econcmíeo Financeiro
Publicidade tneneel, - Assinaturas e Anúncios.,

CAIXA POST:'\L, 775 - CURITIBA'

/

Curja letroPDlitaml' Empeza dé
5°

,
CONGRESSO

\

EUCARISTlCO C*!! 1.--1' ENACIOA-NL
' ,,-� ".-, "

Na qualidade de Presidente da
Oómissão Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucarístico Nacional a

todos os fieis e 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 faoilida
des de .viagem, entre outras, as for
necídas pela: Empreza "Purismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perigrinação:
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
'

especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos; c)
uma 'terrestre, prosseguindo de
São Paulo em confortáveis "oni-

�

bus", através do Paraná e Santa' NAVIO-MOTOR "ESTELA"
Catarina; d) outra terrestre, partiu- maxima rapidez e garsntia para transpôrte'<;IeJ,.3uas mercadorias
do do Rio de Janeiro, pelo trem, .Aqentes em 'Elortanônolts CARLOS HOEit',CKE S. A,

'

internacional, diretamente a Pôrto ---...------.------,;,..----------

Al;��e·essas as viagens obedecendo Terrenos em. Coqueiros
ao tipo peregrinação. Vendem-se diversos, com chácara, á heira-mar ; diretamente ou

-

Evidentemente, poderão os fieis por intermédio e sob rinaâcíamento dos Institutos.

proferir outros meios ao seu alcan Planta e informações - Rua trajano, ie.
ce, com viagem de auto, onibus,
aviação, etc., .na' certeza de que o J.�>I'�"

_aw:>oc.r,

nosso Estado, e em particular a I V I
"�'

d L ai-
Arquidiocese não deixarão de se i a II c,�nli7:� ; nr··� "ftl1ie�Iiifazer rWI't:sentar naquela parada II' '" liII 8AJU U Ui ijU
de Fé e demonstração de 'amor a I a
Nosso Senhor Sacramentado. )
Fp'olis� 1 de Março de 1948 f

Conego Frederico Hobold - Presí ! Perfeição e garnnfia em: Pneus. Camnre s,

����e. �� .�'.�: . .. .. . ... ,'...
� Galochas, Cintas de Senhoras etc ...

! Montagens de PNEUS em 5 mínutes
DOENÇA.li; MtERV""tU�. 1

'C0lH Q0 Fll"UfCfUIIIOll tIa ...d4.�' Rua Francisco ToJentino 12 - B - FLORIANOPOLIS
�oje, u cOO!'ttl:M lie"*�2:i1. !&Iuiauih' ........................r__'....s_.....·_3_.........__......_...........""',,_.............""""'__"""" __
t»t.o.�Wl "'. {!()I!il\ll'O, !ll!Ac llIIIlfol_ �i'

PARTIDO SOCIAL" _ 'D�MOCRA'fICO..Uam�nt� ,·.,w,lldi51nilll. O eIKrud�� ,r.,
��9. !I:rllltl'P �b iporinda. ú P"'
!?f<}!l.lkar (i� buU"riihl\i!liJ de&a.detl �
,�� <l>1i:I.!@l'Wli.lruiM. () �r)f'i�e ��
1�1áIiÍ.! '11", Do�nt;1iIJ !Ili1.n&Íi.b! &,,�
J,,\ 1J(OCII AlI13t�".!i!lMt1., illl. dIIIBtll", �
''l{e�'iIl���1!l (ir, 1itl)It1ilttllJ H ..rwfilMl§ �,�
�_ RfI l'1'íl!1II. :Ueo.G" 0., �fJ \

COiNVI'DE

o Crédito Mutuo'Predial, oferee.
aos seus associados o melhor pia·
no, no melhor sorteio, por Cr$ '5,04)
mensais.

:_ ,

............. , ....... o •••••• 0 •••••••••

o '"Colégio Barriga-V:erde"
está construido o seu )Ilajesto
so prédio e necessita de sua

valiosa colaboraçã6.
'

, .. " ..

De ordem do senhor presidente,
conforme 'dehbaração da Direto
ria da União E. R. Operaria, em

sua 'ultima secção, convido a to

dos associados para a reunião de
Assembléia Geral extraordinária 1domingo, dia 6 ás 10 horas, afim
de tratar de 'assuntos de grande Iímportancía que se prendem a

administração da mesma '

, Florianópolis, 2/ de junho - de'
1948. -

Deodozio Ortiga. {o secretario
, '

em exercicio:

Se ricos quereis ficar

I De modo facil elegal ;
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial
.a •••••••••••• (· ••••••••• �

Muitas felicidades pelo nascimen
to de seu filhfnho I

navegação
M

ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO
MAOUIRARIO MODERNO

Sapatos,

o Escritório do Partido Social Democráfico, a - rua Felipe
N. 42, atende aos seus corr-eligionar ios para qualificação

das 9 ás 12, e das 14 ás "1'7 noras todos os dias

Schimirlt
eleitoral

Rainha da ' CidadeConcurso
Sob o petrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL,

CINE RIT:? e Jornal O ESTADO.

Voto paraSluta. _

•

SÊOE SOC'At..�

po�ro AllEGRE
-

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 " 1.0 ANOAR

C:A!XA POSTAL. 535 • TELEFONE 66�,Q - TELEGRAMA�: .I"ROTECTORA.

Agencia Geral para Sta� Catarina
Rua Felipe Sebmidt, 22 - Sob.

'

ClliXt' Postal, 69 :. Tel. "Protectora" __:_ FLOIUANOPOLIS

REEMBOLSO POSTAL
Mas, não esqueça, que o melbol Para casemírãs, ,�i.nihos, brins, etc. precisa-se reIPresentante.

�resente para o seu

"PIMPOLHO"l1 Ofertas dando fontes de referencias a "TEQl'DOS". Guarda-se sigilo.
e uma caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL. .Caixa Postal, 539 - S. Paulo .:_ Capital.

I

.1 ,

I,

\

j

1
,

1-
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Festividade
de S. Antônio
A rua Padre Roma, na Igreja de

Santo Antônio, terão início, a 12

do corrente, as novenas em honra

daquele santo. Haverá, no páteo cnt

Igreja, a partir das 18,30 horas,

,barraquinhas com leilão de pren

das, nas noites de 12, 13, 14te 15 do

corr-ente.
No dia 13 ás 8 horas, ,hav;,erá

dias 12missa solene. Pregará nos

e 13 o rev, Frei Felício.

A banda de música da Polícia

Militar abrilhantará. esses festejos,

para os quais, por nosso íntermé

dia, se pede aos devotos de Ranto

Antônio a oferta de prendas, dOI

(��S, salgados, etc. Es'sus ofertas po

derão ser entregues naquela, Igre

ja ou á rua 'I'rajano n. 23.
,

O produto das harraquinhas re-

vesterá rDl benefício' da organiza
Cão dos Pobres de Santo António,

D. Pio de Freitas
D. Pio de Freitas, virtuoso e

•

ilustre Bispo da Diocese de Joínví

Ie, de hã muito se impôs à cons

ciência ,'religiosa dos Catarinenses

por aquelas qualidades que o tor-'

nam lima das mais distintas e

prestigiosas f'igut-as do clero brasi

leiro.

A data de. hoje é a do seu aniver

sárlo e of-erece ensêjo às manifes

tações de apreço e estima que par
liJ'ão de todos os recantos do Es

tado, saudando, na piedosa indíví

dualidade de D. Pio de Freitas,
uma elas legítimas expressões do

Catolicismo.
A essas homenagens, acrescen

tamos sinceramente as do "O ESI

tado", através deste registo.

SERVICO D,E
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 ho-

ras do dia 9:
.

Tempo: Bom. Nevoeiro;
Temperatura: Em elevação;
Ventos: Do quadrantre' Norte,

frescos;
'J1emper-aturas extr.emas de ha-

je: Máxima 21,8. Mínima 17,0;

1A temperatura Máxima de on·

tem ocorreu .e!ll U�ssanga com

27,8 e a menor' Mínima de hoje foi
registrada em Valóes com 1,9.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: 'Rua João Pit;1to

n.O 18 - Florianó�o'is

Em liberdade os

parlamentares
� -

,-..__...�. - �-._. - - _.

comunistas
São Palllo, 8 (A. N.) .i}.ltas

horas da noite, 'foram postos em

liberdade os ex-parlamentares co

munistas, presos recentemente por

Dr. Newton d'4v.·'a
terem assinado o cnhecido mani
festo. Os debates em tõrno do pe-
dido de .habeas-corpns prolonga
ram-se por tôda a tarde de ontem,
sendo a medida finalmente conce-

dida por cinco- contra quatro va

los. Os advogados da, defesa leva
ram os autos ao Presidente do
Tribunal de Apelação, que oficiou
110 juiz da�egunda Vara Criminal,
ordenando a expedição do alvará

_

de soltura .. Ás vinte e �lma horas Um pedidoo Juiz aSSll101.l os papeis em sua

bor. residência, tendo os advogados se-
. d.::lA 'Ru'sstapro- guido então para o quartel, onde, u c:I

s,e achavam detidos os ex-parla- Lako Sucess, 8 (U. ,P.) A
Arci'preste Paiva 17 mentares. União Soviética, J por intermédio

---------.----.. --.-.--.---.�... ---.---.-...- .. -- ..--- .. - .. - .. _ .•.---._-

do seu delegado, Gromiko, pediu

C'BI·Xa EconoAml·ca Fede'ral ao Conselho de Segurança auíorí-
,

,

za. \i,'ão para enviar observadores

Imilital'es soviéticos à ·Palestina.

em Sanla Catarina Triunfou o sr,
I

6alo Plaza,

Comunica que estará au

sfln te tempora riam en te ree

Usando curso de aperfeiçoa
mento de' cirurgi« no Rio
de Janeiro.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
,

Clínica octo,ntologia
:,.NOTUR��

Das 18 ás 22 horas, com
mareada, a cargo de abalizado
risslonal

Rua

'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 cidade de Florianópolis, Capital do Es

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

.
'

criminação:

Lotes
1

Cautelas
6

Objeto
Um relógio pulseira "Morny Swíss",

.cromado, 15 rubis, com pulseira de maté
ria plástica.

Um pregador antigo, de ouro de 18

quilates, com chuveiro de brilhantes.

Um alfinete 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 e meia gramas.
Um relógio pulseira "CAUNY", de

ouro., 18 quilates, 15 rubis, tendo um bri
lhante pequeno de cada Iado e 2 rubis da-

•

librés, e/pulseir-a cordone vermelha.
Um relógio pulseira "baIta", com 15

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

lates, 2 pedras agatha, feitio de bolas.

Um relógio pulseira "oris", calendá

rio, fundo de aço, com pulseira de mate

rial plástico.

2

3

"

,
, ..

4

5

6

7

18

112

130

135

136

154

.8 161

9 162

\

220

10 166

11 206 Um relógio de bolso

Um" relógio pulseira
fundo de aço.

Urll anel de ouro de 18 quilates, com
uma ametista, peso, l' 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
ou ao resgate do empréstimo respectivo.

Os objetos a serem leiloados, distribuido& por lotes, acham
, se :em exposição na Mdtriz da Caixa Econômica Federal d.e S. Ca-'
tadna, em Florianópolis, à rua Conselheiro Mafra, 60--62, térreo,
em mostruário espeCial, coloca.do junto ao recinto do "caixa"_

O arrematante ficará sujeito 2.0 pagamento imediato mínimo
de 20% do valor da arrematação, devendo dentro de 48 horas
procurar o objeto e completar o pagamento, clorrespondente 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 serão 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 nO 60-62, térreo.

Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de Santa Cata

rina, em Florianópolis, 3 de Juriho de 1948.
Arí Mafra - Sel/reártio Geral.

,
. .

.
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PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
IN Fl AMAÇOES',
COCEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGURl

R AS,.
E 5 P I NH AS, E TC.

_, -

•

\

F R I E

Na Assembléia. .. Enlace matrImonial
Conclusão Atenas, 8 (U. P.) - O ex-rei

pender, na próxima sessão, o dis- Miguel, da Rumania, e a pl'ineesa:
curso daquele seu opositor. An� Abordonom chegaram a esta.

O d ' '

t d \Valdemar Rupp capital, procedentes da Cuiça. O·epu a o,
, enlace provavelmente Lerá lugaracedeu declarando-se .

desvaneCld,
o

I quinta-feira proxima.
por assim atender ao seu colega e

entregou à Presidência, para a de- �-"WV'��

"ida publicação" os documentos Para a tréguaque linha em seu poder.
Na ordem do dia, foram debatí

aos vários e importantes projetos
- de lei, inclusive o que autoriza a

h-ansferõcia ao Hospital de 'I'iju
cus de diversas apólices da dívida

pública do Estado, pertencentes ao

extinto Hospital São Jasé

Cairo, 8 (U. P.) - Os Eslados
árabes enMegarão a resposta sobre'
íregua na Palestina amanhã. A res
posta. será apresentada pelo media_
dor das Nações-Unidas, Conde Folke.
Bcrnadotte.

,

Ofensiva geral
'1.'el AVÍ"v, 8 (U. P.) _:_ De acôrdn

com informações ainda per:deDte&.
de confirmação, as d'ôrças rsrealí;
tas iniciaram uma ofensiva geral.
contra os árabes destacados na ve

lha cidade de Jerusalém.

Guayaquyl, 8 (U ..P.) - O Su
ptemo Tr-ibunal ' Eleitoral infor
mou oficialmente que o candidato
Galo Plaza triunfou nas eleições
para a prisidência da República.

O rESOURO
Da instrução está ao atcanee

(Ie todos. Dá esse tesouro ao teu
ami-go analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização DO Grupo
Escolar São José, na Escola Indus,
trial de Florianópolis ou na Cate.
irai Metrupolitana .

SRS. I�SSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
do 'seus [orruies,

CURAS SECRETAS

A arfe de curar' não tem mistéj
rios. -Doenças, métodos ele trata.

monto, remédios e seus efeitos nãOo
constituem segrêdo para os médí
dicos. Ninguém pode, portanto,
anunciar curas secretas e extraor

dinárias.
.. Niio se deixe iludir pelas pro·

messes de cW'a p01' médicos e'

[õrmulas secretas. Quando qual
quer estiuer (loente, p1'ocure 11m

médico de sua confiança, ou que
lhe tenha sido indicado por pes

soa id-Ónea. - SNES.

Diploma perdidO
P-erdeu-se, no trajéí o compreen-

dido entre a Escola Senai e o Edi

fício Tpase, passando pela Rua Ge
n eral Bítencourt, Avenida Hercílio

Luz, Cais Haulino Horn, Praça 15

de Novembro Rua Arcipreste Pai

va, um diploma pertencente a d.
'Missio!.a dos Reis Pita, confer-i-
do pela Escola Normal, de Piraci

caba, em ,1940.

Gratifica-se a pessôa que o en
tregar nesta Redação.

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

O Cl'édito Mutuo Predia.l, dare-\
ce QO••eu. QSlIIOciadoll o melho '

plano, no melhor lIor1:ei", por Cr
.'

5,00 menflai•.

FRECHANDO IIIS.

V
Como o deputado Calil, estas mal traçadas linhas andam

armando discussões, fóra. do propósito com que foram rabis ..

cadas. Bolas! Armando porque? Bulas. E' isso. Armando Ca
Iil Bulas. Seja, pois o distinto representante lagunense, o úl
timo dos nossos entrevistados, a 'respeito dêsse malsinado apa
rêlho gravador de discursos. Não nos foi fácil ouvir o ardo
roso tribuno conterrâneo. Detê-lo, -então, foi impossível. Abor
damo-lo à entrada do Legislativo. Explicamo-nos! Sem parar (_t

dr. Calil foi dizendo que sim. Seguimo-lo. Ele começou a fa

lar. E nós a ouvi-lo. Subimos as escadah, Entramos n� Secre

taria, à direita. Saimos para a, galeria térrea, lateral. Surgimos
na sala pessedista. Atravessamos a do café. Aparecemos na

dependência udenísta e rumamos para o plenário. Demos umas

voltinhas na pista e transbordamos para o hall marmóreo

Penetramos' pela Secretaria, à esquerda. Fomos à outra gale
Ria baixa. Voltamús. O deputado falando e nós ouvindo, ruma

mos, 'escadas à riba, para as galerias superiores, de onde mar�

chamas para a tribuna ,de honra. De regresso, percorremos a

galeria esquerda e ziguezagt,eamos por um� escada em cara- I
cal, rumo ao chão. Tontos, paramos por ah. Grogues, em no- �
caute! E o dr. Calil ainda falava, mãos espalmadas. _. De tud,) �I
quanto nos diss�, fizemos este resumo:

,

- "O aparêlho é bom! E quem disse'!' o contrário ... tam

bém tem razão. MJS é pena que sÓ reproduza a voz. Com isso

a sua valia, em uma Assembléia, é restrita. Um discurso ouvid,o
é um ,discurso. Mas ouvido e visto, é outro.. A palavra é uma

parte que o engenho mostra. Mas e o resto? A parte dinâmica

do discurso? O jogo fisionômico (lo orador? Os gestos? Ou

vir a parte estática e não ver a dinâmica, agradará a poucos.
Você já assistiu o Pedro CalnH)ll falar? E' completo! Não se..

deve, pois, ouvir discursos. Deve-se assistir oradores. Um ,ded')

em riste dá valor à. frase..Rio ,Branco já dizia que "CIuand?I:
idéa não vale por &1 para 11' bastante alto, deve-se �uspende '

na ponta de um dedo!" O Marquês de Abrantes. aÍlrm�va que

o Visconde quando não alcançava a 'nota desejada, flsg�v�-a
na ponta d� dedo e mostrava-a ao público. Ficou, a propos!Ío.
muito conhecido um verso a êsse respeito:

"Embainha, ó Rio Branco, êsse teu dedo".
. �

Se o aparêlho tivesse conjugado um outro,. de tel�vlsao, se--

ria diano de ficar em uma Assembléia. Sem lSSO nao.
.'"

.

U 1 d êxll(}'
O orador sem o gesto não impreSSIOna. m go pe ,

e
.

I b I Pas-
é falar caminhando. Até o discurso se enCaIIDn la em.

sal' manteiga em papo não cura. Ma� dá um �rilho;," Falar

caminhando pode 'não ajudar. Mas da uma ralva ...

Fim
GUILHERME TAL
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