
Projeto de leis Nove
Gomplementare's tos

Serra

Rio, 10 (A. N .. ) - Na sessão de

ontem da Comissão Mixta de leis
sou, onter ;sta cidade, uma

nuvem de gafanhotos, calculada em

oito quilômetros de extensão, dirl

gindo-se para o litoral.
complementares foi aprovada a re

dação final do ante-projeto de Ir-i

dispondo sôbre crimes de respc n

sabilidade do presidente da Repú

blica dós ministros e governadores.

No p'rojeto aprovado, de autoria dó

senador Waldemar Pedrosa, figu

ram emendas relativas ao "irnpeà

chment" dos governadores e ii fi

xação do "quorum" para a respec

tiva decretação. O referido pr-neto

será encaminhado a uma das r-asas

«o ESTIOO»� MJJ8 ANTIGO DUJUO D. iUNT.A C.A�ülN"

.t*&6rIo • D. Q...tel SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RABOS

Diretor de Redação GUST':AVO NEVES
"

Em virtude de ser o 'dia de hoje
feriado, o "O Estado" não circula

rá amanhã, Voldando a círculae

novamente, depois de amanhã, do

mingo.

1949, verifica-se que houve equivo-.

co da parte essencial do referido'

aviso do Ministro. A interpretação

dada a seggunda parte do aviso de-

26 de maio foi exatamente contra-

I--------------------------------------------------------------------xxxvIno Florianópolis - $exta·feira 11 de Junho de 1948 N. 10.271

o TRIGO, AINDA •••
Um te!egrama do. dr.

Precisamente enquanto a Comissão Mixta do Trigo se esforça ex- LUIZ 6allo (tI
tremamente para suprir de sementes os triticultores do Estado, havendo Do sr. dr. Luiz Gallotti, eminente

já concluido a distribuição em diversos municípios, o sr. Waldemar IProcurador Geral da República, re- O caso dos ex-gnar ..
Rupp, deputado udenista, lê na Assembléia Legislativa um telegr-ama, cebemos o seguiu te telegrama: das-m'arl·obas

'I

ria à verdade dos fatos, visto que-

por e e recebido de Campos Novos, ,em que a Associação Rural daquele "Rio, 10. - Só hoje havendo-a

. ,

o aviso do Ministro Sílvio de Noro-

1l1UlllCIpio lhe comunica não haver, até a data do despacho, sido feita recebido, agradeço penhoradissimo I

a entrega de sementes aos triticultores .da região. O caso, como é natu- o editorial dessa ilustrada redação Rio 10 (A. N.) - Tendo sido vei- ,nha fazia precisamente revogar,

I fOI' I a ti d tá
. I'

,
,

io d I
'

" t culada a notícia de que o Minish'!)' cancelando, a parte final do aviso

1'3 , 0",0 mo IVO e comen anos em p enarro, com o anuncio e vo t-ir a sôbre a homenagem que me prcs ou

ser ventilado. num discurso em que aquele parlamentar oposicionista c Ministério Público Federal :;,,10 da Marinha teria decidido reslaJ'e-' de 22 do mesmo mês, pela qual ent

"haverá de pôr os pingo!'> nos ii", como o assegura o "Diário da Tarde". pôsto ond.e procuro honrar as Ira- lecer para os aspirantes à guarrla- concedida tal facu1dade aos aspi-

Vá-se ver, porém: os pontos já se encontram nos respectivos ii e o riições da nossa terra. Cordiais mar-inha, desligados da Escola Na- rantes, então eliminados nos. H'r

sr. Waldemar Rupp apenas se limitará a reeditar uma história adrede saudações. (a) Luiz Gallotti, Pro- val, uma c�ncessão pela qual lhes n.os do Regulamento e do Begimen-.

.:ngenhada para impressionar o eleitorado de suas rodas... Aliás, não curador Geral da Repúbliea". era facultada nm�a
matrícula em I to interno da Escola Naval.

deixa de causar espécie a circunstância de a Associação Rural de CU1!-,
'

Ii::���:::::��:: �:,:��1�::!�;�!:;�::::�:;�;���i�::E�:.;;��,O'Caso deSão Pau o
tes de que possam disp.ôr, para ceder a preços compensadores, os !lg;,i

cultores de outras unidades onde se faz a cultura do trigo. Acontece,

ainda, que a questão, suscitada na Assembléia Legislativa, não produzi-

1':1. senão o efeito político, - simples e somente média eleitoral para .J

tardio d.efensor dós triticultores de Campos Novos.

Somos' dos que se entusiasmam pelo êxito da campanha do �;'igc'

em Santa Catarina e nunca perdoaríamos a quem, com influência bus

tante para- tanto, excluisse qualquer das regiões catarinenses dos bene

fícios <}a assistência oficial aos agricultores. No caso especial de que se

trata, estamos, porêm, autcrizadamente capacitados para afirmar que,

mio obstante respeitável e merecedor de amparo o interêsse dos triti

cultores de Campos Novos, como o de tõdas as demais zonas de cultura

do trigô no Estado, a Associação Rural ilitquele muuíeípío não acertou

o caminho para a sua reivindicação, o que 'a--exPôs ao duplo êrro de

precipitar-se numa reclamação infundada e de prestar-se a interpreta

ções que lhe emprestem ao apelo um sentido menos utilitário do que

faccioso.

do Congresso, possivelmente o Se

Fado, afim de ter andamento.

Campos Novos não será o único município até 'o qual não chegaram

aínda as sementes de trigo. Também não será o último a recebê-las. Po

demos asseverar 'que já antes de haver o sr. Waldemar Rupp levantado

a sua voz na Assembléia para apontar aos seus pares a suposta inércia

da Comissão Mixta (o que proporcionaria gozozamente ao "Diário da

Tarde" o ensê]o de perguntar qual a assistência prestada aos agriculto

res) semente's de trigo em abundância, - mas sementes selecionadas,

olhem lá! - estavam sendo enviadas aos interessados, obedecendo-se,

todavia, a um critério e a método em que o município ,de Campos No

vos não figura como dos menos favorecidos.

Convém, a propósito, 'esclarec'er, para edificaç'ão de muita gmte

que parece fazer idéia imprecisa dessa questão de distribuição de .\oe

mentes, o objetivo do amparo oficial aos agricultores. Evidentemeitt',

lIão se trata ap�na5 ,de fornecer-lhes sementes, de qualquer procedência

;�ll 'em quaisquer condições naturais, mas sim de fornecer aos agrif!ul

tores sementes de espécie, selecionadas e sob garantia de bôa reprodu

ção. Dai, não ser tão fácil (como simplesmente o imaginam os que rk

trigo e de agricultura somente se familizaram com os produtos, pard os

exigirem om e barato), adquirir os grãos à revelia de qualquer criterio

técnico, à proporção que se forem oferecendo ...

Mas fiquemos por aqui. Talvez que o assunto, aborda.do no di,,

<curso que se anuncia do lado da bancada minorista, nos sugira ainda

outras considerações, muitas das quais, já agora, não cabem no espaço

de que dispomos aqui.

4 mensagem ao Senado. - Relatório. - Encaminhamento.
- Declara�ões. - Leitura do documeDto� .

Rio, 10 (V.A.) A mensagem do de partidos nesta Casa, seria de da Faze�da e, �a JusÍl.ça, de realí

Presidente da Repúplica ao Sena� I boa interpretação .que essa, me!1- zar um mquento, �ôbl,e aspectos

do sobr-e o caso de Sao Paulo j 01 sagem fosse apreciada em sessao financeiros e políticos do govêrno

o principal tema politico :de on- p�blica do Senado." O sr'"RodoUo de São Paulo tendo em conta nu-

tem. Grande era a espectal.iva em,
MIranda aparteou, para dizer que, : '

torno da divulgação do documen- como representante de �ão. Paulo, merosas de_nunClas �ue .recebeu a

to c' que afinal, foi feito 11a sessão achava que a sessao pública era respeito, entre as mais cita expres

do Senado, quando o sr, Nerêu' a que desejava o povo do seu Es- samente a representação que lhe

Ramos anunciou que se achava tado. I '

- r t d di

sobre a mesa a referida mensa- O sr. FeI'r�ira de SO�lZa, líder fizeram as �ecçoes ��u IS as e 1·_

gem encaminhando a exposição rio da UDN, seguiu-se na t�'Ibuna, pa- versos partidos políticcs.

ministro da Fazenda sobre a si- 1':1 pronunciar as seguintes pala- Ao transmitir as conclusões dês-

tuação financeira daquele Esta- vras:. -I tI se l'nqllérIto o presidente [ustíticou
do. ,I "Sr. Presidente, ,nen ruma ou-

"

,

Anunciando a matéria, disse 'o vida tenho em man1estar-me de o encammhamento do mesmo ao

sr, Neréu Ramos:
'

I acordo com a opmiao explanada SfJnado, citando o artigo 33 da

_ "Essa mensagem veio acom- pelo nobre senador Ivo de ;:<\.qUl� Constituição que estabelecia pree

panhada do sr. Ministro da Fazen- no. EVIdentemente, tem razao V.

da que contem a nota de "Reser- Excia. em consultar ? Senado a mínencia da Câmara Alta sôbre os

vado
"

mas que, no final, diz o respei to de como ele pretende govêrnos estaduais em matéria dEI

seguinte: "Limitei-me por êsse examI,n.ar, o assunto do
_

OfICIO empréstimos externos, O teôr do

motivo a expor fatos devidomen- que 101 l�do. Entretanto, né\.Ç> po- artigo 33 é o seguinte: "É defeso

te comprovados ou de nototio co- demo,s deIxar de El:tnQ.Ulr ? �o-

nhecimento publico, fazendo-o, nhec_lm,enLo de�se faLo e sua �IS- aos Estados ,e aos Municípios con·

entretanto, por forma rigorosa- c,!ssao, á, p�lbhcldade _que se Im- tra,ir ,empréstimo externo sem pré-

mente obje.t.iv<l."." O 'sr. Nereu P?e nos orga?� legIslatIvos em re-, via autorização do Senado Fede

Ramos acrecentou: "Tendo a men- gIme democratIco. �ao se trata s�� I
,1"

sagem' a nota de "Reservado", mas I gue_r, de uma questao de convem-lIa.
.

concluindo da f()rma .que acabei de enCla apontada I?elo autor da m�n� I DepOIS da leitura da mensagem

ler, submeto a seguinte questão ao sagem. _Se, efetIvameI�.te, as m� I presidenCial o sr .. Nerêu Ramos

Senado: essa mensagem deve ser formaç�es do sr..
MIllIstro da Fa- I ." ,

'

l'd
-

'bl' zenda loram enVIadas com a no- I eXIbIU aos presentes o relatÓrIO do

1 a em sessao pu ICa, ou a ses- ."

I ;. "

são deve ser transformada em se- ta confmanclal, eVidente é que I'
nLnlstro COlI'êla e Castro. O docu-

creta, para que dela tenha conherü- essa nota nã?, se refere a pessoa ll1ento, que consiste de um grosso

menta o Senado?". a ,q�l.em se dIrIge, um!!: vez que o I' volume de mais de m'} p" '.

,
.,

mlDIstro d,a Fazenda nao pode, em
.

I agInas, 111

O sr. Ivo, de Aqumo, IIder d.o boa hie'rar'qüia, esLalbelecer a con�· cllll numerOsas provas dos des�

p, S. D" pedIU a palavra, p�ra dl- fidencialidade em relação ao sr.: nandos do sr. Ademar de Barros na

zer o segume: "Sr. :Presl'dente, Presidente da República. Parece- f'
.

conforme se verifica da Mensagem ...
-

d M'
111ança ,e na economIa do Estadn,

, .
.'

me que a explvssao ,o sr. I- '. _ ..

dIrIgIda a esta :Casa, contem �la um nistro da Fazenda referiu-se ao I A mformaçao do mIlllstro da Fa

relatório ,ou exposição do sr. �Iinis- pessoal do seu .Ministério. Uma vez z,enda está acompanhada de abun.

tro da .Fa�enda ao, sr. Pr,e�Iden�e entregue ao st. Presidente da Re-' dante documentação entre a ua}

da RepublIca. Nessa expOSIçao ,mI- pública, passa a pertencer a ês-.' ' . " .

q

nisterial, há � nota de "Reserva- te. 'Se a Presidencia da Repúbli-
ha relatorlOs bancarIas, pareceres

do", mas
_

a mensagem dirigida ao ca a enviar ao Senado, não soli-' de corretores e dados estatísticos.

Senad? nua tepl absolut.amente no- cita" direta �u i�1diretamente, por NCAMINHAMENTO

ta, algl�ma a esse ,respeIto. Parece- escnto ou nao, a pessoa do seu
O E '

me aSSIm ,sr. Presld�nte, ,q,ue, de_ve- Presidente, seja o assunto ratado Seria impossív,el aos líderes re\1-

mos fazer � segumte dIstmçao.: em sessão secreta, é que o Presi-, flidos no gabinete do sr. Nerên, Ra

quando o MImstro da Fazenda dI- dente da Repúbliea entende tra-'
mos fazer a leitura completa do

rigiu_ a referida �xp.osição ao sr. tar-se de riiãtéria publica. Quero
' .

coliO',I·";1.
PreSIdente da Repubhca com a no- entender que' o proprio relatório

ubundantíssimo material .., .,

ta de "Rese�vado" foi pa,ra que es- não contem, muito mais que o que O vice-presidente da Repúb�ca 1:011-

s� alla a�trrdade concl�lsse se d�- 'já se vem discutindo abertamente fiou-o, então, aos senadores pre·

VI� ou nao dar, conheCImento pu- e ,que os jornais vêm abordando senÚs que' folhearam o relatoJ'io

blwo da relatórIO que recebera. diariamente. Não vejo assim sr. :

Desde o momento, porem, em que Presidente e assim não vêm meus durante alguns minutos, Fiualmen-

após reu.nião minist.er,ia} real!zada companheiros, de bancada con- te como sôbr,e o mesmo houve�e a

no PalaclO do Catete fOI, pubhcada I veniência em que o caso seja ira- nota de "Confidencial", o presiden�
uma nota ,!ficial a respeito do as- tado, sob qua].quer dos seus aspec-

sunto e maIS amda, a mensagem do
. tos em sessão secr'eta a menos

te perguntou se devia apresentá-lo

sr. Presidente d!l República diriil'i_?a I qu�, durante a discussão, surjam ao Senado ,em' sessão secreta. To-

ao Senad? .

nao tem
. re�rIçao, motivos determinantes de outra dos os líderes foram d·e par,eeer qult

quando solrcIta sua aprecIaçao Pa- atitude"
.

I '. .
'

rece-me, sr. Pre9ídente, que a boa Aprov�ndo, ,depois o plenal'to
a maténa",podel'la pe:felta�lle,nte

inierpretáçãü ::lerá., apreciarmos por unanimidade a leitura da ser apreciada em sessao publIca.

publicamente a mensagem que nos mensagem em sessão pública, Entr,etartto levando em conta al

foi. enviada. Além das razões, for- passou o 10 secretário da Mesa a
gumas p�nderaçõ,es resolveu-se

mms a que me estou refermdo, ler o documento. ,I .
,. '"

lenho a impressão, sr. Presidente, Após a leitura, o sr. Nereu Ra-, deIxar ao plenarlO a ultIma pala·

de que para a opinião pública, se- mos ,disse que a mensag'em estava vra a respeito. Decidiu-S8, ainda

r� de grande alcance que O co�h�- acompanháda de um volume de obedecéndo à determin'ação regi-

CImento do Senado desta ma.tena, documentos e que, de acordo' ,

.

.

se dê de forma a que todos possam
I
com o regimento, ia á impressão mental, que a mensagem se!,Ia 10-

presenciâ-lo e assim tenhamos, I e, em seguida, ás Cqmissões de go encaminhada à Comissao de

perante a nação, a manifestação, Constituiçãó e JusLiça e de Fi- Justiça. Assentou-se; também sub·

da nossa responsabilidade comPle-I' nanças. I metê-la simultaneamente à Com1'(-
ta no assunto, como senadores e

,

repr�s�ntantes do povo. Nestas: RIO, iO (V. A.) - Em sua me�- I
são de Finança levando-se tal con-

condIçOeti, sr. PreSIdente, dando; sagem ao Senado F,ederal, 6 presI- ta a natureza do trabalho elabora-

essa minha opinião que, aliá,s' de�te da República diz que r,esol- I do pelo sr. Correia e Castro,

penso estar acompanhada pela Opl- .' I

nião de diversos representantes veu encarregar os seus mllllstros Contin U8 118 3a, pág,.

Ofício da U .. D .. N.. ao governador
do Estado

Ao Governador do Estado, sr. Estado de Santa Catarina.

dr. Aderbal Ramos da Silva, foi, cm Cabe-nos agradecer a V. Exa. a

data ,de 1° do corrente, dirigida pe- solicitude com que foi atendidc o

la Secretaria Geral' da U. D. N .. n,)] 110SS0 pedido ,e com satisfação dc

Rio de Janeiro, o seguinte ofício: claramos já se encontrar ornando

"Rio de Janeiro, 1° de junlÍo de 2,[; nossas paredes, complemento de

1948. nossa galeria, {) referido mapa tio

Exmo. Sr. Dr. Aderbal Ramos da Estado que V. Exa. honradamente

Silva, DD. Governador do Estad,) governa.

de Santa Catarina. Aproveitamos a oportunidade pa
- Atenciosa!'> saudações. ra ,apresentar a V. Exa. os n03sns

- Temos a honra ,de acusar o ofí-
protestos de estima e aprêço.

cio de V. Exia. pelo qual V. Ex::!.

nos comunicava ter sido enviado à (a) Aliomar Baleeiro, Secretário ..

Secretaria da U D. N. o mapa do Geral".

que vai pelo
Rio, 10 (A. N.) - A

As�embléiarda
situação financeira. Parece Ü\lll

Estadual do Piaui contUma :lelll bém que motivos políticos estariam

funcionaF, não havendo prognósti- influenciando para· que alguns Je

cos sôbr� quando se poderá resol- putados recusassem comparecer às

ver o ühpasse. Os deputados (�tiio
I
sessões, havendo desta maneira fal-

1'cm receber subsídios em virluJe
.
ta de "quorum'" para deliberaI'.

Piauí•••o

•

"

I I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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j Delegacia RegionaJ�

do IAPETC

OBSTADO-Sexl. tel". '1 d. ,Junho Cle "48

Informaçoos. utets
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I19rario das empre
sas rodoviarias

Auto-Viação C&tarlnense Lagun8
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle: -. às

5 e 14 horas.
Expresso São Crlstovllo - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-vtacão ltajal - ttaíaí - 15 ho- vêm por êste meio externar o seu eterno agradecimento ao abatisado

raso
.....

Expresso Brusquense - Nova Trento clínico Dr. Polydoro Ernani de S. Thiago; não só pela atenção dispen-
- 16,30 horas. d � f dRodoviária Sul BrasU _ POrto Alegre sa a durante a e errni ade como pelos seus esfôrços, tudo empregando
..;.... 3 horas.

QUINTA-FEIRA
para salvar o paciente. Agradecem ain,da aos Srs. Drs. Aujor Luz, N<lW- TINTURARIA t

Auto-Viação Cat.arinense POrto 1011< Avila e Oswaldo Rodrigues Cabral, pela cooperação prestada. :E:sse Só a "CRUZEIRO"
A lt

. - f '. Alegre - 6 horas. d'" d te AI ..
U lma creaçao em re rl-

Auto-Viação Ca'tarlnense Cu1'it1ba ,!gra eCImento e -extensIvo também às àignissimas Irmãs de Carid:>de p en s, ':1:':1:

�eran te é o Guaraná KNOT - A�lt�-�I:ÇâO Catarlnense Joln..-Ue ao Revmo. Padre Bernardo Fellipe, pelo confôrto espiritual que dedi-
. Profissional' Competente

EM G/iRRAFAS GRANDES - 6 horas.
.

caram ao 'extinto e bem assim, a tô.das as pessôas que enviaram flôres, •...•...........

Preferindo-o está ,Auto-Viação Catarlnense - Tublllrão telegramas e que acompanharam-no até sua última morada. O B-atalhão Barriga-Verde,
d

- 6 horas. �
- '-

acompanhando a mo a. , Auto-ViaçãO Catarlnense - Laguna Aproveitam a, oportunidade, para convidar a todos os' parentes c foi constituido de catarinensoo> I

CHEFE DE ESCRITóRIO ,-E���es�gr��o Cr1st,ovâo _ Laguna - pcssôas amigas, para assistirem à missa, qu-e em SUfrágio à S1.1a alran, destemidos e o "Colégio Bar-

Firma industrial pr.ecisa de pcs-' ,7 ���êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2 f�rão celebrar no dia 10 do corrente, às 7 horas, na Catedral Metropo- riga-Verde", usará a mes:mao

sôa eom prática de eEcritório e ie 'e 7 112 horas. lHana, antecipando desde já seus sinceros- agradecimentos a tôdos qUE' bandeira.
�esso Brusquense - Brusque -

16b�as. comparecerem a êsse ato de nossa Santa Religião.
• . .. •. . .

Autõ-Viação ttajai - Itajai - 15 ho- NÃO ESQ U E ç A!
ras.

Râpido Su1 Brasileiro - Joinv1le - às
5 e 14 horas.

-

Empresa Sul Oeste J .tda - Xapec6 - ás

- 6 horas,

o ESTADO
...... atw.u.na 1111

l's.i ...

DtntoJo:- 'RUBENS A. RAMOS
�•• mr.-e.......

IIDNBI NOCI'I1
Dire&H.•• ---ele:
GUS'l'AVO NEVES

I
Cllete .•• Pqhtaç":

IrJUNCISCO LAlLUQ9
ma.,••• l_pl'Mllh:

BaQrJII CABRAl· DJi Bllin
l1�reseDtaa&e:

.

A. S. LARA
... Intulor Dantas, " - ...

••4Iar
"",IJ-I.Z4 -'RIo '0 I....r.

/ IlAUL CASAMAYOR
... 1'0U,. ti. OUfti.... 11 -

8� ....r
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I
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cleyohidoe.
a 'Ire�lo nlo B' rMP•• -

.&lUza p" COIleettol
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•

-_.,----

SENHORITA!

escrituraçij,o mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório,

C3aixa Postal, 139, mencionando ha

bilitações e pretenções.
Guarda-se sigilo.

Par a 09 pessoas de fino
paladar Café Otto é

lIem par.
•..................

Viacão Aérea
:. '

Horário
SegURda-tetiTQ

PANAIR - 9,40 - Norte
VARI6 - .,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO 00 BVL .- 13,55

Norte

Terça-feirl1
-

eRYZEliRO D� S-gL - 1-2,00
Norte
"AIU$- - t.:Bj3Q ..,.... Sul

fiu,wrk-t.e.iJra
PANAm - 1),4.0 :---c Nsrte
GRUZElIR€> .fi) Sl1L - 11,60

Norte
VARIG - 11,49 - N�nlte
PANA1R - �,4:7 - sbl

@uÍfJ:liA-feitr:a
PANAlR - 6,58 - Norte
PANAIR - 8,36 - Súl
VARIG' - :112;36 - Sbl
CRUZ:ElIRO 00 .S�I:. =- 13,55

Norte
€RU2EJRe ..68 SWL - 15,38

Sul
SntQ-1eira

(!3RUZEIRf!) .� S�L - 7,20
Norte
PANÁl-R - 9,4@ - Norte
VARIG - 11,4'8 - Norte
PANAIR - 12,47 - s'fil

Sl;bo/ü;)
VA�1El- - W,39 - Sul
GRUZSmO .0 l5l1L - 13,55

Nane

Jj�go
PA'NAlJl - 9r4;@9 - l't.&rte
CRUZEmO De S1iTL - 11 00
PANAJR _.:_ 12,47 -:_ Sul.

'

Sul

COMERCI.AN'TE: Bl am II·
Tl"O à Biblioteca .do Oeatro �-
4émioo XI dIt Fe.erefro. eo.
tMbuiria, llltlaim, pua • fornDa..
çJo cultural do. eatarln....
Ile amanhi I

l""Cam!J)aaha pró-Uwo· ..
C. 'l:. XI If. P'........lMll.

4viso·iiiiÚstüiiáüies "C A P I T A L A R "
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce-

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
-

RcpresentaRte em Florianópolis:
PEDRD NUNES

Rua 24 de Maio 861 (Estreit&)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

(j�Conde delinicial de Gr$ 111,oo apenas.
v dS 12 e das -, _ Participação nos lucros

-
-

SEGUNDA·FEIRA
Exp!'esso São Clst6vão - Laguna

-7 horas.
16 horas.
Auto-Viação ltajal - ltajal - UI 110-
Expresso BrusqueIIlIe - Brusque -

1:'8-S.
• Express0 Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas,
Auto-víação Catarlnense - JotnvU-e

- «I horas.

Auto-Viação Catarlnense - Curitiba
- 5 horas.
Rodoviârla Sul-Brasí! - POrto Alegre

- 3 horas.
Rapido

-

Sul-Brasileiro - JoillvU. -
ás 5 e 14 horas.

TERÇA-FEmA
Auto-Vlaçâo Catarlnense - POrto Ale

gre - 6 horas .

.A uto-Vlaçrto Catarmense - Curitiba
- 5 horas
Auto-Viação Oatarinense

- 6 horas.

Auto-Víaçâo Catartnense
- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - LIIIfUIl4 -

7 horas. I

Emprêsa Glória - l'.ABWla - 7�
e 6% horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas .

_;\·}to-Vlação Itaja! - Itajal - 15 no-
raso -t.

- Rápido Sul Brasileiro - Joinv1le .- às
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto-Viação CatlEl"lnense

- 5 horas.
Auto-Viação Cata-rlmmse

- 6 horas.

Joinvile

Curitiba

Jolnvile

'EDITA-L'

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - POrto

- 3 horas,
Auto"Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.

Curitiba

JolnvUe

Auto·Viação Cat!lrlnense - La�
'- 6,30 horas.

Expresso São Crlstovâo - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltajal - Itajal - 15 ho

ras.

E:x>presso Brusquense
16 horas.

. Rápido Sul Brlllsileiro - Jolnv1le -

às 5 e 14 horas.
'SABADO
Catarinense - Curitiba

Brusque

.Auto-Vlaçâo
- 5 hora-s.
Rápido Sul Brasi}ellro -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

JolnvUe -

OOIFANIIIA ·'UANCA DA !UU·
r-íh.. _ U7I -- BIe.$' 111.111
PCUltIH ....IPO.'OI

Cifr•• do Balaàco d. 1944,

Jolnvlle.Auto-Viacão Catarln,ense
- 6 horas.
Auto-Viação Ca.tarlnense

- 6 horas.
, EXDl'$so São OrlStovâo - Laguna
�7 horas.
:. Expresso Brusquense - Brusque
, 4 horas.

Auto-Vfaçâo Itajal - ltajai - 13 ho
ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9.30 horas.
Expressp Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 lI'2 :tim-ll8.

Tubarão

C) VALE De ITAJ.u
Proeurem na .A.g�Bela

ProgreSI!lO,
LIVRARIA 48, I..aIVltAR.IA:

ROSA

Estudantes em jéTi'ils q-tjl3 cftlse·
_" ,jem viajar -wnhecendo ttltlo .0 Es-

�tado pOlfeeão obter os fuIl'dtis ue

)essá;ribS 'executm1d:o fatliI Batef6
lua Dem 'é:re0�tflda Ilhes pr-tJ<p'orc1o
(fará 'a:irtáa atgtim saleta em di
o.beiro.
Infor.macões à rua

Ouro Preto n. 13 das
!.j ás 17.

CAPITAL E RESERVAS
Reapoo••bilidarte.
Recete
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606.30
5.978�40l;755.97

67.053,.245_30
142.176.603,80

Praça Pereira e 01iveir&
Ed,fício IPASE

TELEFONE, 1184
o Delegado Regional do IAPE_

TEC neste Estado, faz saber de 01'-

dem superior, que o Institulo dis
põe de' caminhões MA,CK, para fi
nancíamento aos seus associadog;,
motoristas ou empresas de trans-
portes contrtbuintes, sendo para;,

--------- ..__ ,..$___ ,_ ' ..,_ os primeiros e para estes, medi-

S
ante as seguintes condições:

eu pr�cesso
.

de naturaliz ação I bu��ões. ter no mínimo 12 contrj.,

ainda na-o -i'OI- despachado? I Dl. -:- estar quite e não autuacãa,
.

-

_

O" \ no último ano.
•

.

Escreva sem demora ao Escritorio Juridico e Administrativo c) - apresentar fiador idôneo,.
Ca.lxa. Postal 4.132, ,RIO de Janeiro solicitando informações. Esse Es-I hipoteca de imovel ou caução de:
crlt�I'lO se encarrega de acompanhar e r·�quer·er no Ministério da títulos.
Jusb9a o que. nece�sarlO for a sua concessao, bem como, de registro .

. - .

de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
Todas as explCaço,es sobre preço e

casamento de qualquer parte do Paíz.' tonelagem dos veículos bem como..

sobre inscrição serão prestadas.

•

•

Sioiltro. pago. IDO' 6Jtimol 10 anOI

Re.pon.al<. ;'Uda.je.
98.687.816,30

• :16.736.40t.306.20

Diretorell
D,.:;.Pamphilo d'Utra Freire de Carvalbo•• Dr: FrsDel.co
de S6, ADilio·�anprr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� "breuí '

neste orgão.
() prazo do presente edital se

rá de
.

dez dias a contar desta
data, encerrando-se as inscrições,
impreterivelmente ás 12 horas do
dia 16 do corrente.

Florianópolis, 6 de junho de:
1948.
Mar'iano Almeida, Delegado Re

gionaI.

Agradecimento e Missa
Vva. Nimia Pacheco Bouson, Vva. Maria José Bouson, Neusa Dou

son dos Santos, Leodcgário Bouson e família, Artur Capela e família,
Gumercindo Caminha e fanrilia, ainda sensibilizados com o profundo
golpe que acabam de sofrer, com o desaparecimento do seu inesquecível
espôso, filho, pai, irmão e cunhado .

JOÃO DA MATTA BOUSON

Tira-

Barata «Chrysler»
estado - 110 H. P. Tratar com

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
ra dos melhores profissionais dI<
cidade para lavar, passar e tingilf
pelo sistema suiço.
R. Tiradentes 44 - Fone 1022.

O meUior pr.lente pr:lra leu fi
lho. é uma caderneta do CRE'DI
TO MUTUO PREDIAL,

Vende-se uma, em ótimo
Alegre Almeida - telef.one 1.406.

Lourival

&$ LEIAM A REVISTA
O VAtE no ITAJAfA EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Avisa aos saus lil.rlttldores de titulos já integralisados ou sorteado!
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmo!

CASAS, para pronta entrega. - PaPa maiores esclarecimentos dirigir-s.
90 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
Amélia Neto).

- I
• ••• - ••••••••••••••• � ••••• II>'

GRANDIOSAS
l\IATINADAS-----._-------�-_._------. --,-------

I Ouçam diariamen te, das 9 às 13 e das
_

17 às 22 horas

grandiosas;

1530 kilocicJos ondas médias de 196 metros

Todos os Domingos,
"MATINADAS"
Sob o alto patrocinio do "Crédit!D'

:W;útuo 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 Bela
Voz Colegial" e da "Rainha da Ci-·

RIDIO TUO·ft' ZVO 9
TUBARÃO -- S. CATARINA

Já passou UID. domingo
fora da cidade ?

' dilde" .

Nestas "MATINADAS", serão
tribuidos brindes e prêmios ao

tinto auditório.
Duas horas alegres, para os cole-

giais de FLORIANóPOLIS.

Programa de Téla e Palco.
Na Téla: Jornal Nacional, Comé-

dia dos Três Patetas, Desenho Colo
rido, Sltorts, etc ...
No Palco: Apresentação de

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

dnense).
JAIRO SILVA (@ cantor român

tico).
OSMARINA MANGUILHOTE (A,

dis
dis--

Passeando nas colonias, e viajando em ótimas estradas, apreciando

I no decorrer do ônibus matas-virgens, ..e belas paisagens, afinal pas�a;:;.do
um agradável domingo.

Nãe se esqtieçam, para a venda de passagens, com' poltronas nu

mer'adas, podem dirigir-se diáriamente à Agência Brasil a rua 7 de Se-

tembro, Florin0polis.
SAlDA BA AG�NCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 e 30 HORAS

caçula do samba).
Animação de: ZECATÁU.
Locu\or: DAKIR N. POLIDORO.:-

Cr$ 20,00 além da Jói::; E ailllda apresentação no palco de-

12 candidatos, em busca do tituJo,;
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL'"

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS - a graciosa
-

srita. Vald lvia
IEDA MARIA BARBOSA Santos, filha' do estimado conter-

A efeméride de hoje, assinala o râneo, sr. tte. Belisário Santos;
,aniversário natalício da galante - o interessante Coriguasf, ,fi
j!1enina Ieda Maria, encanto do lar lho do nosso distinto conterrâneo
.do nOSSO prezado conterrâneo dr. Bolivar Natividade "da Costa, alto

]:Ipídio Barbosa, operoso diretor funcionário do Banco do Brasil
,_da Departamento de 'Educação e' em Curitiba, e de sua exma. senho

,.de sua exma. espôsa, sra. d. Eladie ra d. Adelina Barros da Costa.
1tfaria Barbosa.
Ieda Maria que, como de costu

.me, reunirá, certamente, em tôrno
- a artística mêsa de - finos doces,
,suas inúmeras amiguinhas que lhe
;'forem felicitar, há de dar-nos o

i:prazer de, juntamente com essas

i;felicitações recolher as nossas,

_ ern 1557, ialeceu, tl.ei D.

João III, que dividiu o Brasil em

Capitanias e promoveu a coloniza

ção das mesma.s;
_ em 1611, em São Paulo, fale

ceu o Capitão-General D. Francis

co de Souza, Governador das Capi
tanias de São Vicente, Espírito
Santo e Rio de Janeiro;

_ em 1"646, as tropas brasileiras

que sitiavam Recife, começaram
-H atacar, os holandese.s;

- em 1826, á frente das 20. e 3e.

Divisões da Esquadra Brasileira, o

Capitão de M(lI' e Guerra James

Norton atacou, no ancoradouro de

Pozos em Buenos Aires, a esqua
dra a;gentina do Almirante Brown;
- .pm 1840, junto ao arroio Sal

sa, o caudilho F'ileno de Oliveira
Santos, foi derrotado pelo Coronél
Manoel dos Santos L('" 'ciro, da

Guarda-Nacional do IuCt urande:
- em 1865, a Esquadra Brasi

leira, comandada pelo Alnlirante
Francisco

-

Manuel Barroso da Sil

va, Barão dó Amazonas, v:m.ceu a

paraguaia, comandada pelo Chefe

de Esquadra Mezza, na celebre Ba-Transcorre, hoje, o natalício da quir í-las na séde com o secretãrto. talha Naval do Riachuelo, tomban-.encantadora Ana Maria, enlevo do Por nosso, intermédio a diretoria do' gloriosamente os capitão PedroQar do distinto oficial da aeronáu- elo Olfmpico roga aos seus asso- Afonso, 10 Tenente Oliveira Pi;iica, cap, aviador Emílio Bordeaux ciados a apresentação, no ato da mentel e o Imperial-marinheiroBêgo � de sua exma. espôsa, d. entrada, do talão correspondente Marcílio Dias;-:Mirta Ávila Rêgo. ao mês em curso.
_ em 1891, fói as.sinada a Pri-A galante aniversariant-e que é meira Constituição de Santa Cata-·-também neta do sr. Jovenal Ávila, rina;zeloso tesoureiro dos Correios e Te-
_ em 1847, a Assembléia Legis-légrafos, nesta CapitaJ� oferecerá contro lativa dêste Estado, por requeri-�-às suas numerosas amiguinhas, RESfRIADOS -rnento do deputado Pedro Lopes" .Iauta mesa de finíssimos doces. .. e

Vieira, suspendeu seus tr-abalhosA Ana Mar-ia, POI'S,- f DORES DE GARGANTAas nossas e-
com as em homenagem á data que lembra;Jicitações.

PASTILHAS c grande feito de Riachuelo. O"

VA L OA
mesmo deputado, como os seus co-

legas João José Cabral, Joaquim
.

Braz Alv-es e José Maria Cardoso da

verdadeiras em taixas Veiga falaram sôbre a data e apre-

VA l O A 8entaram sugestões sóbre congra
tulações ao Ministro da Marinha e

Comªndo'do 5° Distrito Naval, aquí
sédiado;
- em 1947, o ilusLre historiador

e deputado Oswaldo Rodrigues Ca
bral solicitou, em sessão de nossa

Asssembléia Legislativa, fôsse con

signado em áta um voto de repei
lo, d'e saudade e de acatamento
30S constituintes de 1891, havendo
requerido fôsse telegrafado, por
este motivo, ao venerando sr.,Co
I'onél Vidal Ramos.

Andl'é Nilo Tadasco

o caso de S. Paul�
Conclusão

O líder da maioria, sr. Ivo

d'Aquino, falando à reportagem
logo após a. rellllião, declarou qu.e

. • . • . . . • • . . • .• . •••••.. , .•..

êle e seus companheiros não ha

viam podido examinar' o r·elatório
do mini.stro da Fazenda, por ser

p.xtenso e demandar grande tem

po para o estudo das div,el'sas pe

\:,as que o compõem. Disse que-,
por isto, os líderes haviam cogita
do apenas do modo pelo qual o Será inaugurada, hoje às 9 horas,
Senado tomaria conhecÍmento da pelo Exmo. ,Sr, Contra-Almiranle
mensagem. AJJtão Alvares Barata, Comandante

O vic,e-presidente da República, do 5° Distrito Naval, com a presen

que também falou aos jornalis- Çll do Exmo. Sr. Governador do

tas na ocasião, limitou-se a repetir E..�tado, os Srs. Secretários do Esta-
dI), Srs. Deputados Estaduais Sr.as palavras do senador catarinen· ,

-

Desembargador Presidente do Tónense. Instado pelos reporteres só-
hunal de Justiça, Sr. Prefeito da Cu·bre a natureza dos documentos que

,

.
• pÍt..tl e autoridades civis e militares,tmha em. s-,eu poder, o sr. Nereu, '1 Vila Naval "'RUBENS ALVES DARamo.s eXIbIU o grosso volume aos

SII.VA" V'l O .•

S lI'. . -. . " ex- 1 a perarta. carpe I,.Jorna��stas e aflrmou
_ sorrldent�: de�tinada a residência do pessoal

- Por uma questao de étIca, sub.. lterno -do 50 Distrito Naval.
FAZEM ANDS HOJE:

não posw dizer mais nada. O resto Ó seu patrono, pereceu na cotás-
, da hisiória fica para amanhã"... trofe do C. "Baia", quando arlóso sr.. Antônio Iressa, Diretor •

�-ào nosso confrade "O Albor", que
-

estar, há dois dias nas balsas com

'Se edita em Laguna; Hospital de Caridade :���o���!a�:��oe�;��i::::�� ;��.;:__ os jovens Roberto Blumenley, ! __

. Durante o mês de maio, próxilllo 'êionàdos viu mna 'lata de mantimcn-�.studante, fllh.o do sr. Carlos BIll-
d f' g

.

t m' t
-

, I passa o, 01 o ae um e o OYImcn o tos, sendo' levada pela corr�nte1..a."menley;.
"

_ de' assistência aos indigentes inter- Não vacilou, atirou-se ao Oceano (,
- a gentil senlíb!'inha Nair Ta- nados neste Hospital: Raio X, 50; trouxe de volta tão preciosa presa, ..,

'vares, fino ornamento da socieda- Electrocardiograma, 1; Roentgen- Mas, devido ao esfôrço dispendido,,de tijuquense, filha -do nosso vulo- terapia 18; Corrente efétrica, 10: não teve fôrças para se salvar P. foi
raso correligionário Major José Ondas 'Curtas, 20; Infra Vermelho, levado para sempre, pela corrente-
-Tavares; 16; Ultra violeta, 14; Exame de I.a- za.

- � senhorinha Maria de Lour- boratórÍo, 65; Curativos, 1.549; In- Com êsse magnífico exemplo, tar-des Cunha, filha do nosso conter- I jecções, 3.469; Fórmulas avbdns, nou-se digno de homenagens qnc a
r:râneo ,sr.. ,João .Ferr_.ei.a da Cunha; 12.125 c -Opera-ções, 49. 'Marinha -de Guerra lhe 'presta ll"lju,-

:,;nuito efetuosas.

DR. MARINHO LOBO
Deflui, n-esta data, o aniversário

natalício do sr. dr. Marinho Lobo,
3lrilh.ante advogado nos auditórios
.do E.stado, residente em Joi�vile.
• As homenagens que ao destaca
<tlo coestaduano, forem prestadas,
�lOs associamos prazerosament "l.

ANA MARIA

,

VELMA MARIA MOREIRA
Faz anos hoje à graciosa secho

.rinha Velma Maria Moreira, ali_. d
da Escola Normal Regional 'do Es
rtreito e filha do sr. Enéias l\ft)fJ:i;'a
_fum:ionario da Imprensa Ofiei;;_! do
Estado.

I

,MARíLIA E ELOÁ MOELLMANN
GOMES

Juntamente com sua extremosa
,:progenitora, exma. .sra. d, Eloá
-:l\10ellmann Gomes, virtuosa con-
-sorte do distinto oficial do Exér-
�ito, sr, tte. Gercino Gerson Gomes,
rJaz anos hoje, a interessante Ma
,;rília.
As distintas nataliciantes os cum

�rimentos do -"O Estado".

Ocorre amanhã o aniversário lla
-1alício do jovem Atamar Cabrcra,
-'hábil Iinotipi5ta da Imprensa Ofi-
...elal do Estado.

Ao dedicado mourejador da 'lll
prensa, os nossos votos de felicida
.,nes.

UCOVIsTek
'liMPAM DE FATO"

-:m'

Hoje, nu passado'Sociedade _

de ompcro
-N�S��� DE HOJE RECORDA-

aos tuberculosos
AGRADECIMENTO

eocial
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos (SAT) vem, de público,

externar seus sinceros agradecimentos a todos os que prestaram seu

valioso concurso para o pleno êxito das, festas que se realizaram do

)}-)i"pgo"-último, 'na Séde da Inspetoria de Educação Física, à Avenida
Mauro Ramos quando foi solenemente batísada- a bandeira da So-

, -

cíedade.

Flor-ianópolis, 8 de Junho de 1948.
A DIRETORIA

Retret8 da S. 'M� Campanha> Naoiooal
«Amor à 4rte)� , de Aviacão

Em coniérnoração à data de. hoje Rio 10 (A. N,) __:____ Mais sete apn-
a Banda Musical "Amôr à Artc", rêlhos de treinamento vão ser �nj
realizará' às 19 hora� no co�etú do tregues pela Campanha Nacional
Jardim Oliveira Bel�, uma retrcta de Aviação à mocidade brasileira

que obedecerá ao seguinte Rroi;ra: no batismo programado para ama

nhã no hangar da Diretoria de Ae-

1B Parte ronáutíca Civil, no Calabouço.
.

O

Triângulo Austral - Marcha - "meetlng" será presidido pelo s,;·

G, Martins; Mazurka de, Concerto nador Salgado Filho e deverá re

pura Clarinete _;_ Júlio Santos; Ca- vestir-se de várias solenidades pela
vatína La Messa Noite - R. �ar- homenagem que será prestada ã

tins; Sinfonia n? 10 - E. Barhiór i ; mocidade estudantil, com a denorni
Guiomar Medeiros - Valsa - G. nação de "Estudante" a ser dada a

Martins; Prelúdio n? 1 da Carrnosi- um dos aviões, ao mesmo tempo que
na - João Araujo. evocará as figuras de três imortais

2a Parte da Academia Brasileíra de Letras,
Euclides - Dobrado - Paulo Sil� cujos nomes figurarão como patro

va; Ele Virá - Samba -_ Rugn nos dos demais aparêlhos, jU'lta
Freysleben; Nilzanisia - Fox - mente com o de antigo professor {l�

Hugo Freysleben; Tristão - Sam- Faculdade de Direito e de um ítus

ba - S. S,,; Predileção - Ranchoi- tre prelado brasileiro. São· êlest
ra - Jonas de Abreu; O frevo no Profesor Franca Carvalho, Graça
Frevo - José Pereira; Carneio .Jú- Aranha, Sílvio Romero, Augusto de

:!�r- Dobrado - Vespasiano Sou� J Li.��: .d.r: .���� .���e� .e, ���l.f. ?c��s:

mar.

,

! !

:1
.,
· ,
·

-

·
-

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dor-es:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com

bater as irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras. � calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua cpm

provada eficácia, é muito receitada. Deve

ser usada com confiança.
,

.

F.LUXO SEDATINA encontra-se em

(87297)

• I

: i

· ,

· -

: !
·

· :

.,
·

BÔDAS DE PRATA
Festejarão (lmonhã. suas B6doa

d. P"(1tCl, -o J;hiti'nto cOlai 8J', Ro
dolfo VeiO'cl- ii. FQrio. funcion8l'io
do. �o ..reio.,. T-�legrafo..-; e lua
exma afp-c"o ara' d. Ahlirc. Lopes
d. FClr�. lO ..

_
.. cl .ignificotiVQ .do

_

ta. -,.u.• :fíl!t�8.,AI:}1;Q.it;i) Lope. �.Faria- e TherezCl -Lop•• i de FOI'ICl
mondarll'O reZOr &. 1 30 horas, na
Catedral Metropoütana, MiA0 em

Açao d. Graça.. para a qual .ão
c.>ovidGdol O. amiQ'os e pareat..

CLUBE ATLÉTICO RECREATIVO
OLíMPICO

Amanhã em seus amplos salões
o Clube Atlético Recreativo Olím-
pico, do Estreito fará realizar uma
soirée, com início às 22 horas. As
mesas já se encontram à venda, po
dendo os as.sociados do Clube ad-

toda parte.

r

�L\luga-5e
LindG II 'cotlfortavel re.idencia.

recantem,nte construido. sita Q
rua Jo.é Boiteux n. 9. Trator com
o propri. t trio ci rua Tiradente., 13

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

Inaoouraoão da Vila j

- Naval «Rubens
'A�ves da Silva»

�·��jl�. �"
...

f.l,
...�.•.:..:.rr.-: 1

:,;;
__
� :':c 1 �:

I

-�'
.

\[enda& à vista e n.zo
Distribuidores �xclusi.s:
A-LMEIDA, BAS'roS & 6flA.
Felipe Selunidl. 2 - 1° andar

........... '.�

"'1
!
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•••• A tradição de seriedade em Clube·de Sorteios. de rnerca�orias agora com •.

::.:: -��. :::::.:: ::::::: .::::::::::::::::: :::::::::::::::.Ii
..ovo. pIano. adaptado. á I.gi.laçao em vigo. i.... do Pâ (mM) _ •. D·is'ribue 20 �/o em premios •

�. ..' , .. , , " " . .. . .. ' i •
o> ••�" _ ••• " ••••••••••• " u .. : 4.tualmente I de �r$5.tiOO,OO. 5" de Cr$ 650,00., :
��:'���,:l>-=�:a::..:.::= � - : 5 de Cr$ .250,00 :':

• •
• o -valc r dos premios aumenta de acordo com •
• o crescrme nto da arrecadação •
· '. .
••••.� •...••...$.�•.••.....•.••••....

� ..... --_.......
.

Dr. PoIydoro S. Thiago' Clínica Médieá e Cirúrgica do

DR. AUJOR LU!
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Gerai -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

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

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.'
Consultas das .9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Moléstias de senhora

IConsultório _ Rua Joâo Pinto n. ,
_ Sobrada ._ Tl'.lefone 1.461

Residência -. Rua Sete de Setembro
_ EdifáciQ I. A. P. d,a ;f;;stiva)

Telefone M. 8:'4

,

M6dico do H�pital de cbri'dade de
'F�s

Assistente da :M:aterttldade
CLINICA lI!lIDlc.\ - DISTUR
BIOS DA 'Gm;TACAO E DO

, P�RT<í
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândUla.

internas
NItUROTERAPIA _ E�ÇTRO·
CARMOGRAFIA _ lIf.ETABOLtS·

MO BASAL
Co'ttsultas diáriamente das' 15 ás"

18 . horas
Atende chamados a qualquer bora,

inclusivo durante a noite.
Consulti>rio: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
lIletidência: .Avenida Trompowski, 611,

Fone 760

Dr. Newten D'Avila
Operações _ Vias Urinár,ias _

D�s dos intestinos, réto, an\l" e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana, .

Fisioterapia _ Infra Vermelho.
Consulta: Vítor M�retes, 23. Atende
diariamente às 11,30 brs. e á tarde,
tias r6 MS. em diante Residência:
Viilal Ramos, D. 6'6 _ FaDe 1.667

Dr. Lins NevesDr. Mário WemlhalRen
Clnica médica de adn1tos e criança.

Consultório _ TrajllDO. 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 bQras
.ltesidência: Felipe Schn!idt n. 38.

Telef. 812

(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medi'cina da trníversídade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cta a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno d'r' Hosp'ital po_iquiá·
trico e Manicõmio Judiclario

da Capital Federal
Ex·intemo da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA �:OIC.(\ - DOENÇAS

N�RVOSAS""" "

Oonsultõrto : Edifício Amélia
Neto _ Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
O�lt6rio - 1.2.08,
R'1!m'dência - 1.305 .

-

B�M:S:-Cavalc�nti
Clínica exçll'si',lamente de criança.

Rua Si!lfIanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão Consoni
CI,RüRGIA GERAL _ ALTA CI·
RURGA _ MOLÉS:rJAS DE SE

NHORAS -- PARTO'S
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
o�e fõi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio.(

Corrêía Neto
Cirurgia do estômago e vi". circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei

de! rins, próstata, f)eJi:jga{ utero,
evârios e" trompas. Vl"ficocde, hídro

ceIe, varizes e hernas,
CQnsult:;ls: Das 3 âs 5 horas, à rua

Felipe Scbmidt, 2� (altos da Casa
Paraíso). Telef. 1..59.8

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Tele!. M. 764

DR. A. SANTAELA

----_------

Dr. Paulo Fénte.
. Clínieo e operador

(lonsultÓrio.: Rua Vit<)r l\[eireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das lO ás 12 e da$ 14 (l,
15 brs. Resídêncía:.• Rua Blumenau,

22. _ Telefone: 1.620

TINTUR,ARIA . CRUZEIRO
1!lirndent.es 440

LAVA e TINGE ROUPAS
. .

Reforma chopeos
ProfiSSional c-ompetente " - Servi�o rapido e garantido

aDlVI ( NEGO:CIO--
'., .

pata quem .poss,ue de'Cr$ fOJJOa,oo <até Cr$ 100.ooQ;1)0 renda
certa de lO /. 80 ano ét>m reóebirnen to de iuros mensais.

In/on»aç6es nesta �dap'ão.· .

G�ta do .Paraná, I
Publica rela�ão dos comerciantes e' industriais com' seus ande-I���

.

"

Oada gu-iá:. é ,.endido a-comp'anhado de um mapa rodQviárío do

I!Paraná e Santa €latariha. .

RedaQfuJ: Rua P,rudenie de Moraes, n. 626. - Guctt.oiba: �

fr ...upQr �efi regulores de cargos 00 pôr c- de

SÃO FRANCISCO DO SUL· para NOVA fORK
Informaçõe. com 09 ,A,gente.

Florhn6P'i>'� - Carlos HoepcktS/A - CI- Teletone 1.212 ( End. teleg
São Franei co do Sul- Carlos Hoepcke S/A CI - Te1elone 6 MOCJRE MACK

Não perca tempo!
.Telefone para a Impressora Graieú Lida. (telefone

manual 767), e o nosso a�ente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Estnereda «. En traga
imediata. Preços sem eoncorrencie

Dr. CL_RNO G.
GALLIETTI

ADVOGADO,
. Criml I ciVIl

CoDlltituição d. Socl.dad..
NATURALIZAÇÕES '

TitulCHI' Doolarat6rlo.
Eaôrlt. --f?l'aoa 15 d. No•• 28.

10. eadal'.
,a••leJ. - Rua TiI'aeJentl. 41. I'Fb}itE •• 1468

Ouçam, âiêeiemenre, das 10 às [4 horas, as euâiçõe« da

ZYH _. 6 'Radfo Difuso ra de Laguna,
970 kilociclos ónda de 300 metros.

Laguna Santa Catarina - Brasil

QUER VESTlR·SE COM COttfORTO E ELEGAMCIA 7
PROCURE

Alfaiataria
A

Meno
t'!UA VOL(,INTÁRIOS DA PÁTRIA N.- !58 _ 1.- ANDAR

C""XAPOsrAL,�'l. fEllrOflEot-tO' 'fL�<iIUl"""S' .PROfecfoll.r..

Apncia Geral para S.Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-..Seb.
C. Postal, 69· T-el.. Protetora»

FLORIANOPOLIS
Rua Felippe Schmidt 48

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 3,00,00 -8' :C�$

metro quadrado
Conaulte-aos sem compromisso

Reinisch S/ft - Rua João Pinto, 44
Tel�gl·am.a REI'� ISG;fl F O'rial1ÓpOUs

, 50{),OO· -e

.'

I"
'I

,-

<'

IhfAl!hCll'''iii
,

F·ab:rlca.nh. f) diet'r'ibuldor-'<!'fI dali afàmadae con- If.c�õe. -DISTINTA
.. ·• RIVET. POftu.. um grau-

d. IIOl'timonto
.

de oasemiral". I'tllOadc.·.· brina
boa. e haratoe, algod5..,jmotitno 8 u"iomentO.1I
peuo aUeliut&., que recebo diretamente da.

IEábricaili. A C.::Li6C ·A ,CAPITAL- chorou Q utellVo.o doftl Snfl'l,. COnlC8ruIGllt'l). de ioterio!!' DO ••ntido d. lho ias.rem 'Ima
...bll:-c Qi'ltoe d•. 'IIf.t·uo�.m Ijf�CAe Q(lmpI'QIl. MATR1Z .'.'Il) .Flol'ianbOQHlII. _ FI�IlUS .em alumena.u:!:'e LQiG�. .

.....__....mR....&....a..�..ma....�a...a..ae2LEa.&L8...C..�"...6TD....�m.....II®m'....mn�M•.,..Dm.OORB����mD..tm..BmM4g

I
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o E�TADO-Sexi.-fel'. 11' ele Junho ele .48
�.� .m �..

�u.�

Quem
Escolha você aos

da Cidade?será .e �ainha
sua candidata, comparecendo ás matinadas

:.�::"".�: ..��:: ..... :: .. "_�: .. ,, :: ..... � domingos às 10 hOI as da manhã.
a

Dr. Llodolfo 4. 8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

ConatituiÇÕft, d. loc!.edad••
• "!'Viçoll cer4!bto•• em geral.

Organizaçõa. oontabeil .

Regiltre. é IR '11'001, dl."on"do,
no Rio" de corrupondente.
E.erit6rio: Rua Alvaro d.

Car\'Q]ho n, 43.
Dal 8 li.. 12 hO'rol.

,
Telefone 1494

.. �

:1
"

>.�'--------------------------�

Oficina Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBEHTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Fiaria.

'lJlópolís - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru
-ções de Máquinas de escrever, cal-

-cular, somar, Contabilidade, Regis,
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de' en
'!Somar, Fogareiros, Esteriliaadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Casa--Vende-se
uma à rua 'Nove 1 rento n'l

"45 entreganâo-n chave ime-
\ -diatsunen te. ,Tratar com o sr, Leopoldo
Gelho à rua Bulcão Viana 41.
•.

Telefone' .�
.

��s�' '�6����' �- .�
.

bi� I
-eícleta da Tinturaria Cruzeiro ràuio
.damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44.

FORD V-8
Vende-se um usado, tipo

.FURGÃO.
Ver e tratar na Cia. de

Cigarrol> Souza Cruz, -- Rua

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

Sala no centro
PRECISA-SE

'Tratar à rua' Tiradelltes nO 5
Telefone 1393,

- ,.; .-
..

J I J Ir j I J } 1 11 1 'IH t ( E
PLACAS SIFILI'rICAS

Elixir de Nogueira
i'v1.dicação auxilieI' no tl'otamentc:.

da liflJi.

Ordenado de
(R$ .2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
.<)u nas seguintes cidades:

Itaiaí - Joínville - Porto União
- Lajes - L�guna e Blumenan,

O serviço inclue pequenas viagens
.em torno das cidades citadas.

Cartas do próprio punho, si poso

aivel acompanhando fotografia, par.
�C1. Postal nO. 5 - Florianópolis.
............

.

'Café Otto trodl,1z qualidade!
,Paço-o co seu fornecedor.
....

� . .. . . . . . . .. . .. . .

Parabéns 1

Muitas felicidades pelo nascimen

,to de seu filhinho I

,Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"

',é' uma' caderneta do' €REDITO

MUTUO PREDIAL.
. • ....t:. ,: ��.l :_ti._,

A . RUA .apresenta O

'�.:�,,'IU·I �,
""',' �"� ,

COM A MARAVILHOSA

Quem nunca ouvin a "Garganta
de Ouro" da RCA, não ouviu o

que há de mais perfeito em r_!dio.

�ARACrERíSTICAS:
Dotado de inúmeras características que, por si

sós, o torna�iam preferido em todo o mundo, o

Q-122W é equipado ainda com o incomparável
sistema acústico da RCA, produto de 50 anos de

liderança no mundo do, rádio e da electrónica

- a famosa "Garganta de Ouro"!

* Transformador para 110 e 220 volts

* Ondas curtas e longas
* 7 válvulas RCA

,* 5 faixas de ondas

* Adaptação para foca-disco,

* Medidas: Altura - 29 cms.

l.orcurc - 23,S cms.

Comprimento - 41 cms.

* Construído especialmente para o

clima do Brasil

* Móveis de madeira de linhas mo

dernas e elegantes

Complete o seu rádio com o

famoso'Tocs-Discos HCA
Victor T-I02. Funcionamerrto

perfert.o , som claro e natural.

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
aemsaccificiofinanceiro, adquirin
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

����
Agente nesta Cidade:

I? SOUZA .T,
Gaixa Postal, 326

Encercdcr !
Leonel B. da Silva, com

. pe_r- \
---------------

feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços,
Qualquer informações com o

ar. Lucio Dominqos de Carva

lho.

ARNOLDO SUAREIZ CUNEO
Chníea Odontologia

NOTUR..'\fA
Das iS ás 22 horas, � hora

marcada, a cargo de abaliiado ' p�
fissional

Rua Arcipreste Paiva t7

Reclamem imediata
mente qualquer irre-

,

gularidade na- entrega,
de seus ;ornaes.,

PAsrrA DENTAL
ROBINSON

,

'I

- •••• 0 •••••
,

•••••••••••••••••

CASA MISCELANEA diltri
buidora doi :,Ráttiol R. 'ê:Ci A

Vwtor. Vít!vul1l1 e Di,coI.
Rua CODselheiro Mafra

TELEFONE 751.
. . . .. . .

... "

" "

. j

SRS. ASSINANTES

Coceiras da Pele'
Combatidas em 7 Minutos
'A sua pele tem eêrca de 50 milhões ..

de minúsculos sulcos e poros, onde' se

escondem os germes causadores da lerrJ ..

vel coceira, "rachando", erupções. "des
cascando" , ardências, acne, impigens,
peoriasis.. cravos, espinhas, coceiras dos

pés e outros males. Os Lr�t.Mnentos <:0-
mune só fornecem um alívio -temporãric,
porque não combatem o germe causador.
A nova descoberta, Niloderm, faz parar a

coceira. em 7 minutos e oferece a garan-,

tia de dar-Ihe : uma pele lisa, ürnpa,
atraente e macte - em uma sems

=r Peça hoje mesmo Ni.oderm

em qualquer farmácia. � nossa. ga-

.,..;-Ade-m raatia é ..

&'I..,.V ..
-

sua maior

Par; as Afecções CUtalll.S proteção•• -'

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

"t------------------.�------� ,

PASTA DENTAL
ROBINSON i

o 'l'E!:)()'URu
.

,

Da tnstrução está ao aloanoe
de todos; Dá esse tesouro ao teu

amigo analfabeto, levando-o a um

, curse de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus

trial de Florianópolis ou na Cate..
ríral MetrttPolitana. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dominuo, pr�ximo, ne tstádio u 14· BC,--8 JAC efetuará-a-cwnpenção
livre de atletismo, com o concurso dos maiores atleta: catarinenses.

Paula t{a�os "versus" Figueirense
Cresce o entusiasme pelo sensacional cheque de', domingo, em disputa do certame

___ - -...,. -.- -.-..-
- ..:-.:vv de pr.ufissíonais _ -

..
- .

------------------------------- CAMpEONATO UNIVERSI1'ÁRIO
CATARINENSE

Deverá ter prosseguimento, na

tarde de amanhã, com início às 15

horas, na cancha do Lira Tenta'
Clube, o 1° Campeonato Universi
tário Catarinense promovido pela
F. A, 'C. E., estand'o programados
jogos de velei e basquete entre as

equipes da Faculdade de Ciências

Direção de PEDRO PAULO MACHADO das Econômícas e Parmáoía-Odon-.
-.:.,_---__;,------'---......;..---��-�-----------------,----------��""-,-_,...,,=--, -t-e-J.egffi;,- .. ----- .. -'- ,--,,----,--

OUTRO "CRACK" BRASILEIRO

VISADO PELO BOCA JONIORS

BUENOS AIRES, 10 (U. P.) -

'" ,

,

na.

Por outro lado, os diretores e

jogadores do "Boca Juniors", ore

receram ante-ontem, na séde do

clube, um almóço em homenagem

1915 C N R· h I 1948
PAULA RAMOS X FIGUEIRENSE ao jogador Heleno.

IIC ue O
,'. Em todos os ciculos esportivos BUENOS AIRES, 10 (O. P.) -

, -.. ,-' da dda�e está reinando int�ns3 Afirma-s,e, nos círculos esportivos,

N
. expectativa pelo embate a ferir-se

B J iors realizará esta
a data de hoje, em que todo o I São em grande numero os 1r')- depois de amanhã, no estádio da que o oca U�AI . .

c

país comemora o feito brilhante da f�us e medalhas conquistados pelos' rua Bocaiuva entre as poderosas .semana um ,esforço maximo para

Marinha Brasileira, transcorre o tri- alá-celeste nestes 33 anos de vida. "elevens" do' Paula Ramos p do obter:o concurso do centro-médio

géssimo terceiro, anivlersário' de É detentor do bronze "Imbituha ,.

e
Figueirense, iniciando o certame de brasileiro Ruy e que, se não canse

fundação do Clube Náutico Riachuc, do famoso. prêmio clássico "Taca profissiona�5 Míxto.
,

guir, procurará imediatamente ou

lo, grêmio de gloriosas tradições, Lauro Carneiro".
.

t:m cotejo verdadeiramente sen- tro elemento de igual valor para

no esporte remistico do Estado. Parficipou da rezata internacio, s�cIOnal como o que s� anlllleI�, f t I ser suas linhas defensivas.
� nmguem deve perder, ainda mais or a eu

Está, portanto, d.e festas o espor- nal de Pôrto Alegre, em 30-11--17 c por se tratar de um prélio de ahcr- X X X

te náutico catarinense neste dia em representou o nosso Estado nos tura da temporada oficial do ano GODóI X CESTAC, NO RIO

glori R' I I J t em andamento,
que o OrIOSO iac rue o comn eta campeonantos nacionais de 1!J34,',' Por toda a capital fazem-se a ...os-
mais um ano de sua vitoriosa exis- 1935, 193,6 e 19"19.u tas e' prognósticos o que dá uma

tência, totalmente dedicada ao pro- A orientação (lo clube está atual, idéia do grande interêsse que pre-

gresso do remo barriga-verde. mente confiada a denodados esncr- cede a pugna, onde veremos -íuas

P
A ,

d Rit 1\1' , equipes bem arruadas e dispostas a
ossue o gremio a 1 a arra tístas, salientando-se o seu dirÍ!zcn-

•
-

� conquistar uma vitória bonita t· ex-

mumeros diplomas, entre os quais te-mór Jáu Guedes da Fonseca, que 'A1. tazoni t. pressrva soure o an agorns a,

destacamos: Campeão brasileiro de' não poupa esforços no sentido de As duas equipes designadas ',>:IT'lI

out-rigger a 4 remos em 1936; V!l'C- elevar cada vez mais o prestigio do c confronto n. 1 do. ano apreven

campeão brasileiro de out-rígger a Riachuelo no panorama, ,esporfi\':)
tam-se perfeitamente iguais con-

f) [untívamcnte, sendo exagero apon-
.. remos em 1939; campeão calari- nacional. tal' um favorito.

•

nense em 1918, 1923, 1930, 1934, 1935, Em comemoração ao acontecimen-

1936,. 1939, 1940 e 1947; campeão I to, o Riachuelo realizará ,doml:lgtJ
catarinense do, remador em 19:J7., próximo, na baia sul, uma gran-
1938 e 1942. 'd.i(À�a competição interna de reme.

Deverá ter lugar amanhã e do

mingo, na cancha 'do Lira' Tenis RIO 10 (Via Aérea) - Jogavam

Clube, o grande confronto tenístico domingo no campo .do "Manufatu

intermunicipal entre as equipes ra", uma partida oficial do campeo

dêsse clube e do C, N. Marcílio Dias, nato da z.a divisão o team local e
- Aníbal P!1ri-

dt Itajaí. o do "Oposição". Tudo correu nor-

Tal embate será ,em hornenagem malmente até o momento em que

Capel- à Marinha Nacional, representada um dos atacantes do "Manufatura" •

S'l,
nesta capital, pelo 5° Distrito Naval, desf.eriu contra a meta do "Opa- ODEON

Carlos' , \a"
t' d

. •.

da D Ia ,-" ri d" "h" ,"", _._ • -' �
, -

'pOT''lllú IVO
-

o -an1versarw
\

"'u' - -

811ifiO tl'm-- ·verua: ,eH'O - - i}al1 "fl-B.-· -NaU' n-aVeTa""'Se8SaU'-Cl'ltenmtO'grinn... ,,-,

Frederico Bo- lha .do Riachuelo.
, ',co" que o "keeper" oposicionista ,.. .., __ .

Os jogos terão início amanhã às defendeu com extrema dificuldade. IMPERIAL - Hoje às 7,30 horas

14 horas e domingo às 8 hora& da Não gostando do "tiro", o "keep'er" - última exibiçãço -

manhã. embrabeceu e sacando de um re- Stan LAUREL (O Magro)_ - (! -

vólver com que, inexplicavelmente Oliver HAllDY (O Gordo): - I!IU=

estava armado fêz vários' di�pares MARIDOS EM APUROS

contra a linha adversária. No Programa:

Não morreu niçguém mas os 1) - Cinelandia Jornal - �a.C'.

tiros provocaram confusão ,e um Imp. Filmes.
inevitável sururú; que apresentou 2) - A Voz' do Mundo,,- Atuali- ,"

como passivo: 10 feridos, alguns dadc,s.

em estado grave. Preço úlüco: 3,00.

C,ompetição
Para a grandiosa e sensacional DIRETOR DE PROVAS DA PISTA' João Francisco da Hosa

Competição Livre de Atletismo, H Cap. Américo Silveira 'd'Avila Hélio Sarmento Sales

realizar-se depois de amanhã, com DIRETOR DE PROVAS DE CAMPO Osvaldo Silveira e GumercinJo

inicio ás 8 horas, no Estádio "Ttc> Edward Born da Silva Tolomiotti

Cél. Nilo Chaves", pertencente ao SEl�y�ço DE SA;UDE JUIZES DE ARREMESSOS
14° B. C" a Federação Atlética Ca- Dr. Rosário de AraUJO Aldo João Nunes

larinense designou as seguintes au- , .APO�TADOR ,GERAL -Otíllo Alves
'

.

. Helio MIlton Pereira Gustavo Zimmer e Carlos r.
torIdades para o controle do certa- JUIZES DE CHEGADA netti

,'111-

me: João Pedro Nunes A F. A. C. pede o COMPARECI-
COMISSÁO EXECUTIVA '

Ciro Marques Nunes MENTO DAS AUTORIDADES ACI-
Dr. Osmar, Cunha Pedro Paulo.Machado MA INDIC4DAS iís 730 hora" da

,Tte. Cél. João Candido Alves Ma- Osvaldo Meira ", manhã de domingo, dia 13, no" cs-
rtnho Rubens Lange '

't'd' d 14 B C
Haroldo Pessi

I
CRONOMETRISTAS

a 10 o ..

,

'

É um esforço da entidade atleti-
Cap. RUl Stockler_,de �ousa Pr?f, Flávio ,Ferr�ri, Rube�s Pin- ca catarincnse. Da coniugação de
Dr. Os;va!do BU, l�ao VIana t? VIlar, �aldIr Grisard �ose MUIi- forças, tão necessária ao desenvol-
Tte. CeI. Lara RIbas s�, Waldemiro Melo e Ponciano Mar- vimento da raça, nascerá um DRA-

ARBITRO GERAL, t!ns, SIL SEMPRE MELHOR E SEMPRE
Dr. Heitor Ferrari JUIZES DE SALTOS MAIOR.

'

Livre de Atletismo

Al'\1ANHÁ E DOMINGO, O COTEJO

TENíSTICO LIRA X MARCILJO

DIAS

Esporte Clube Figueira
Recebemos e agradecemos o se- Vice-Presidente

gU,�nte ?fic�o: . .
ficação

Flonanopohs, 23 de MaIO (1(: 1° Secretário � Ary Silva

)9S48. R
.

2° Secretário - Laudares
r. e.1ator. [a-R�eleito

.

Tenho a honra d.e levar ao conhe_' 1° Tesoureiro
ClDlento. de V. S. {fU�, fJara di_f1gir Lago
esta (mhdade no penado 1948/949, 2° Tesoureiro
cm data de 9 corrente, foi emj:,'OS- telho
!lada nov,a'Djretoria, compondo-se Orador - Ivan Vicente de Mello.
dos segwntell membros: G .. E

' .

Presidente de Honra' _ Osvald) uar'�l� sporte _- DJalma LUl.z,
,

", l CordIaIs s9udaçoes
Machado Ar:r Sil--. 1° Secretário em excl'-

Presidepte - Leovanir Lisboa cicio.
.

/'

Corrida da FOQoe1ra
Os atlétas avulsos que des,eja

rem tomar parte na mõnumental

"Corrida da Fogueira�, que a Fe

deração Atlética Catarinense, leva

:á a ,efeito na noite de 24 do cor-

I JAYME· • OTlUA II noil108,

Ele filho, de klalino Perelr�
-

da Silva
Batisla Soares Ela filha de Jacó João

e Maria Wanda Reinisch MonIZ

e BuliDa
Moritz

l',ente, podeJ'ão obter inscrição na

l'edação do "O Estado" "A Gazeta"

t! "Rádio Guarujà", mediante o pa

g,amefito de Cr$ 3,00. As inscri

çõc,s ficarão encerradas no dia 20,1.° de Junho de 1948

Florianópolis PASTA DENTAL
, -

.

"ROBINSON
'

As autoridades do clube "Boca Ju

niors", anunciaram que prosse

guem as negociações para a aqui

sição do famoso jogador brasileir�,
Rúy do São Paulo F. C., o qual VI

ria ocupar o pósto de center-half

titular do quadro onde já atuam

os brasileiros, Heleno e Leso.
PASSARAM-SE OS ANOS

d Quando uma mulher passa dos 2J,
As negociações, 'segundo um os

há três coisas sôbre as quais ela
rííretores do Boca, poderão ser con-

não gosta de falar:
cluidas difinitivamenLe esta serna-

A sua idade. _, seus sonhos � es-

peranças. E os seus truques para.

conquistar o coração dos homens i , ,

Censura: Proibido até 14 anos.

No Programa;
Ciuelandia Jornal - Nacional.
Noticiário Universal - Jornal.
Preços: Cr$ ,4,,80 e 3,00_

SAN'jilAGO, 10 (U. P.) - "La

Nacion" anuncia que está resolvi

da uma luta entre os pugilistas Ar

turo Godói, do Chile, e Abel Cestac,

da Argentina, no Rio de Janeiro:

po.ssivelmente em agôsto próximo,
A notícia acrescenta que Godói

terá como seu treinador o argen

tino Alejandro Ammí, e que Ces

tac terá como seu "coach" o vete

rano boxeador Luís Ange! Firpo.
-a-

O GUARDUO VIROU "ATA

CANTE

X X X ..

O VASCO EMBARCARÁ HOJE

RITZ - Hoje às 7,30 hora!'}
Irene "Dunne - Alexander Knox

-- Charles Coburn e Jeff DoneU -

em:

ROXY - Hoje às 7,30 h'oras
Mapy Cortes - Roberto Sote e

Fernando Cortes - em:

A CORTE DO FARAó
-

Uma comédia brejeira, cheia (T....

malícia e muita música e' canções, __
Censura até 18 anos.

No Programa:
Brasil em Fóco - Nacional.

Preço: Cr$ 3,00.
:. � . . . . .. . .

RITZ - amanhã às 4,30 e 7,30 horas
Eletrizante programa duplo

1° - AVENTURAS DE Klf'lY

O'DAY,

2° - PRISIONEIROS DA TERU.\_

RITZ - domingo - Outro estraor..

dinário lançamento:
ROSALIND RUSSEL e MELV\'!'tl

DOUGLAS - em:

TORMENTO
A que mundos fantásticos Janet

Ames foi levada pelos seus pecados,
Um filme diferente e original.

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

"Imp. 14 anos".

FILMES DA SEMANA

Afim de realizar vários comprQ- ODEON - e - IMPERL\I.

m�ssos na Bahia, embarcará hoje - domingo -

para Salvador a delegação do Vas- Cornel Wilde - Linda Darcell

eo da Gama, do Rio de Janeiro, in-Ic Geanne (MARG,IE) Crainn - mn,:,

(..egra.da. ,-por,'cindüS 'ús :titulares; ,. , - - 'cNel-TES DE';VERÃO -

),

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE� DOZ-E DE ':AGOSTO
,DIA 19. SÁBADO. SOIRÉE. DIA 24. TRADICIONAL BAILE DE SÃO JOÃO. NOITE NO'ARRAIAL.

pANSA DA' QUADRILHA. CONÇURSO. ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO DA MADRINHA DO ESPORTE. TRAJE A CARÁTERe

�SERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO 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 SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÃO INICIO' ÀS 21 HORAS.

Escritório de Advocqcia Coria ')Metropolitan8

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

Drs. Samuel Duarte, Pery Barreto. Des. Mauricio Furtado 50

ADVOGADOS
Recursos para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de

Recursos e Tribunal Superior do Trebelbo,
Bus Debret 23 Grupo 616/617 -- Explanada do Castelo

RIO DE JANEIRO

Empresa Construtora Universal
Estando estabelecida, .na . Estação de Ribeiro Pires, uma vila que

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

ganização particular, 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 de lo
tes, dessa vila, já estão sendo entregues a todos os que estejam com di
reito à liquidação. Está sendo, também, pedido a todos os colaboradores
e prestamistas, sugestões para o nome que essa vila deva receber.

São Paulo, maio de 1948.

F'ARMACIA ESPERANÇA'
tio I'armaef;.Ueo mo LAUS
Boje e amanlll ..ri • na pr.terula

v...... aad.aaü e _r....eiru - HOJIII..,iUu _ Perta.
-

.aJi'lu - Artta.. •• "en..ull•.
Gan.... a uata .....nhda •• ree..hIi.....W..

_._-_._.. __ .__.�-._....._--------_ .. _._-_ .. __._ ... -

V� S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
I

dos mendigos'! Apresente sua ídéía ou Mereça seus serviços, deí
xando seu nome na' lista de Voluntários da Ação Social üatart
nense, em poder desta redação,

- /' I

RTIGOS DE PORCELANA
COMPRANDO, VERIFIQUE A MARCA

da afamada PORCELANA fabricada pela PAíRGELANA MAUA S. A.
Estabelecida desde 1937 em MAUA, no Estado de São Paulo. Não'

tem filiais
CUIDADO COM AS liMITAÇõES

.

Representante em Santa Catarina:
R. SCHNORR, Rua Felipe Schmidt, 42 sobro Caixa postal, 144 _

Florianópolis

DATI LOGRAFIA
Correspondencta
Comercial

DIREÇAQ:
mélia M PigozZi

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Dipfoma

AUA ALVARO DÊ CAAVALHO. 65

A DIVUlGACÃO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural '

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POSl' �L, 775 - CURITIBA

�----------------------------------------------------------------------------------

Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana do 5°

Congresso- Eu�aristico' 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 facilida

des de viagem, entre outras, as for

necidas pela Empreza Turísmo,
Pontual-Machad'O-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 confortaveis "oni

bus" através do Paraná e Santa

Cata�ina; 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 �s[ãdo,' e em particular a I
V i d'- L

o

Arquidiocese não deixarão de se; U ca.DI"'za or2_ 800el')fazer representar naquela parada U ç II
de Fé e demonstração de aI?lor 31Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presi

dente da C. A.

CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL

.
.

DOENÇA.S NIERV"V�A�
Ce. o. procr'''GII •• •...c�

,.Je, 118 1lI0�nÇM DenG.... 1II1II•• "'''
'ratai.. alll tempo, lAo .al.. �
1.ltamente remediáveis. O eWlrli06i.hil
m.:ae, tr.to lia lporllllcia, iIIé J!I�'
,�;;dlcar os buUvf4acs ab�dlPfll à.
:..s:,;;, ellfermitlUH. O '8er.vlt. 'N.
1;'.lIai III. Do��a. •••taWi 4Ü�,�
t••• "blllatérle, �I\I asod. iP'I>
liI�_HUlliI� !til 401.&" 'lIllr"_1lIN !\a
ÜIrÀ_ B& R.a D....re n. du \

o Crédito Mutuo Predial, ofereCI'.aos seus associados o melhor pla-'
no, no. melhor sorteio, por Cr$ 6,001mensais. I

..

·Ô' '�'c�ié�io � B�:;;i���v'��d�',;1
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua
valiosa co laboração.

Empeza de

Ct-rlE

s�"r����"�����!�'fi'��r AgenCia Geral para 8tH. Catarina
De �odo. fácil elegeI I Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

'

Fazei ho�e uma inscrição Caixa Postal, 69 - Tel, "Prutsctnre " - FLORIANOPOLIS,
No Credito Mutuo Predial ( ----------------

. . . .. . .. � . . . . . . . . .. . .... " �
to�:i�:/�l:�:!:!et pelo nascímen

I REEMBOLSO- POSTAL
Mas, não esqueça, que ° melhor

-

_.. . .

presente para ° seu "PIMPOLHO�
Para casemrras, ih,mos, brins, etc. precisa-se il'e[lr.esentante.

é
_

uma caderneta do CR:eDITOj' Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigíla,
MUTUO "PREDIAL. naixa Postal, 539 - S. Paula - Ilapital,

. __ �.J

navegação
'EM

NAVIO-MOTOR "ESTELA" "

máxime rapidez e garantia para transporte de auas mercadoriae
A zentes, em Florianópolis � A 'Ri.OS H:OEDCKE S. A.

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

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

ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO
MAOUIN ARIO MODERNO

Perfeição e garantia em: Pneus. Camars s, Sapatos,
Galo cha s, Cintas de Senhoras etc ...

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

------�------------------------------------------

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
O Escritório do Partido Social Democrático, a rua Felipe Schímídt
N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação eleitoral

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

Concurso Rainha da Cidade ,:
Sob o patrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL,

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Voto paraSnrta. _

[R{ 01rEClfO �A
OOMPANM� �-OS> CO�l�
L�CCIDENTES DO TRABALHO A

5ÊOE SOC'AL!

PO�lO AlrEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA pATRIA N.O 68 • 1.° ANDAPt

(:AIXA POSTAL, 683 • TIiLEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Todo brasileiro cioso de sua iuf'anlzuin, soh o Comando rio' Co- os párnmos da glória, que per..qualidade corno cidadão de uma ronel Aquino, devisa-se o Hincon manoeern e pcrtnanecer-ão no al ..Pátria livr-e e soberana, rende, no . de Lagrauã, tal' da Pátria, a nossa admiraçãodia de hoje, justas e siguif'icativas Esla a região, que serviu de o nosso mais profundo respeito �.,homenagens aos bra-vos e heróicos cenár-io ao mais empolgnnte Jeito a nossa mais sugestiva graU_o

O· EI
'

t· d B a
'

Marinheiros e Solelados que escre- naval de nossa Esquadra e trava, dão! ! !

sina e rIca a ase erea vernm a mais sugestiva das pá- ela na América .e10 Sul, pois que, Marinha e Exército legaram-nos
.

.
.

ginas de nossa História Milí tar pela pi-imeira vez, pelejaram na- o exemplo da comunhão nacional,que é a mesma História do Bra- ví os movidos a vapôr. rio mezrno fervor patriótico, d�-

h
- sil - A Batalha Naval do Riachue- ,Na vespera, Solano Lapes ao lbravo 'Almirante Barros: - ben.to SUa. .-naunuraçao, ama0 a lo, travada no -Rio Paraguai, a 11 despedir-se ele sua Esquadra, re- mesmo civismo homens de' soa u � de Junho de 1SC5. comendário: - "surtir em cima Ias azues e barrrínas cinzentasExmas. famílias da sociedade 10- Os grandes vultos do passado, dos brasileiros ao rornner do dia, engrandeoídos pelo sacrifício co�que escreveram a nossa História, passar de largo e voltar em segui- mum, na expressiva ordem de cc-cal.

aqueles que dedicaram suas vidas ela: cada vapôr paraguaio deverá mando do bravo Almirante Bar.Haverá conduções para os con- a serviço da Pátria, subsistem, colocar-se ao lado de um nrasíteí- raso: _ "O iBRAS'IL ESPÊRA.vidados, partindo às 19 horas do perenenmente, através seus reítose ro e, descarregando contra ele to- Q.UE CADA UM CUMPRA O SEUvirtudes, desafiando a ação do da a bateria e a da chata de re- DEVER ! ! I"Trapiche Municipal (em frente do
lt b dtempo embora 'teu liam desapa- boque, sa ar a a OI' agem o se- E nós 'haveremos de cumprir,Hotel Laporta) e da Base Aérea recido as manifestações concretas nhoréa-Io. Ide e lrezei-me os na- custe-nos o que custar, queiram"paPa a cidade a partir da meia noi- de suas existências! vias brasileiros!" ou não os elementos desagregado.te de 30 em 30 minutos. O ingres- Eis .porque, lodos nós, "brasilei- Uma avar ía da "Ibera" retar- res que nas agitações subterrãne-ros perfeitamente integrados no dou a marcha da Esquadra para- as de uma paz artificial, procuramso nessas conduções será feito me-

sentimento de amôr á Pátria, te- guaia que somente ás 8,30 horas os epilogos *utais do dia dediante a apresentação do respecti- mos o dever indeclinavel e impe- foi avistada pelo gageiro da "Mea- amanhã!
rioso de cultuar, com Ioda exalta- rim" que içou o sinál "inírn ign á "Pelo amõr à Pátria e pela �ção, vultos e fátos, para ensinar e vista - .Safa geral para o com- xaltação de fé brasileira, RIA,CH'e�alertar, ás gerações vjndouras, o bate". ELO atesta a coragem- que não..,lhlrespeito e a veneração que lhes I E travou-se a balalha... !o�- abala ou esmorece".Dr' New' too d'4v.·la devemos, pelas íncalculaveis li- midanda ·e cruél. .. mas o 111m 1- Na def'eza de nosso Patrimonio• ções de civismo que nos legaram go acordou-se e interrompeu o Histórico, no sumprimento de to.e nas quais norteamos os nossos sonho... o valôr de nossos Ma- dos os nossos deveres para com adeveres 1 rinheiros e Saldados soube �o- Pátria, no ideal de elevarmos u.E, para escarmento dos que não roar. a Bandeira in;:ica. e in- Brasil cada vez mais alto, teremoscrêem no glorioso passado de nos- venC:Ivel bom os laurels. lm!lrces- sempre, como faról a iluminar asa História porque venderam suas siveis ele esplendente vllóna!. estrada do Futuro, o comando deconsciências a Ideologias estran.. De parte a parte um chuveiro Barroso, e jamais olvidaremosgeiras; para os que zon}bam. do d� bfl:.las cortav� o ar em to.das ,as I que, se outros povos possuem hisPresente de nossa Nacionalidade direções, as cargas de ar tilhar ia

I tória edificante feitos brilhantesabraçando crédos estremistas de se sucediam... ér� I?Ol�tifero .0 nenhum, entret�nto, conta os fei:doutrínas exóticas de al�m-illar; fogo e t�na� a reslstenCla.,. gri- i tos de um General em campanhapara os que cometem assim, com tos c�nvldatIvos excI�avam os. pa- ; que puelesse afirmar como CA',tanla baixeza.moral, o crime ele ragualOs ao· ataque a abordagem, XIAS _ ",Marchemos ao combatelesa-pátria;. ?urge, para xemplifi- 9u.an:c10, entre vivas, ,um g.;osso que a vitória é certa, porque ocação diglllflCante, a comemora- IDIillIgO salLa no conves da. Par- General e amigo, que vos guia atéCão do dia de hoje. naíba", apezar .da reSistênCIa dos hoje não foi vencido" ou BARRO-,Feito sublime, escrito com O bravos Marmhel�os e Soldados... ,SO conclamando" atacar o inimi.
sangue de Marinheiros e Solda- e em seu conves, to�aram--g.lQ- o mais perto que puder que ados tornou-se élo forte de nos- riosamellte, os CapItao ?edro vitória é certa.".
sas LrClidições, por,que com a bra- Afonso e Tenente .Andre Mala de- RIACHUELO é pagina inigualaVura' com o sacrificio e com c· fendendo a BandeIra do 9° B8.ta- vel na História Naval de nossasendmento de nossos antepassa- Ihão, Guarda-n'uirinha Greenhalgh Pátria'dos! e .Imperial Marcilio �ias não per- R<TA:CHUELO foi o tumulo. de
R,IACHUELO é diminutivo de rr;Itmdâ que t Bagdelra fosse ar-

heróis, exemplo de patriotismo,riacho. .. é o nome de um arroio nada o mas 1'0
.

e POPta"'1 r afirmação solene e eloquente da
orindo da .Lagnna �1aloya;'C[ue d�- nUJava a. y����: gr�to: de l?V�� confraLernização do E:x;ér?ito e:sagua abaIXO da Cidade de CorrI- quan °B o�l�l�,a éra 1arroso que Marinha, na defeza da Patna, na.
entes, três le�uas, na :nargem es- va �o �etend�:'a pique com a salvaguarda da Honra do Bra-
querda cio lho Parana, no Para- vm � m

" ,-' . sil!!!guai. .. no local em ,que esse ar- sua h��az�ll:l�a' ��l���IOS que se
Salve .heróis de Riac�uelo! de'raio d.esagua, o lodoso P.araná m�- oP�� Rio, esÜlhaços de ���ios pa- Salve gIOri��a", Marmha

d.e celca de legua e meIa d·e lal-
ra uaios boiavam na sua corrente- Guerra cio Br�sll .. :gura, .sen�o a sua parte navega:vel za
g
Solda.dos o Marinheiros, a na- Andre NIlo Tadascode mIl, pes de caIado,... na fóz, dd, cançados e feridos, procura-ao Nm te, e�gue-se. o Rmcon de

vam a margem para fugirem; na-�anfa Catarma, a vlv�nda :d� San-
vias encalhados, outros metidos ábago DerqUl, �m cUjas vIsmhan-.

nU'os fugiam apavora-

d
cas os paraguaIOs antes de serem plque, e o

'.

te·Ca o
do o cortêjo grande acompanhamen- �urpreendidos em Corrientes ha- d?s.,. a esqu.CIidra braSileIra or-

.omUDI.
" ". nara-se a dommàdora absoluta doto.

,vlam acampado. A! e. paI a apOIar rio e aprovisionou, municiou, de-
. . .

, .'
À família enlutada o "O Estado" o ataque, 9ue Franc1sco Solano

fendeu, transportou tropas e cOO-. S. E. Augusto MartIm, Embm,x1apresenta suas sentidas condolên- Lopes pr oJetava levar a efe,Ilo perou preciosamente para o su-' dor da Itália no Rio de Janp.'ro,contra a nossa Esquadra estava'.
d h d -' .

T
' 'o'cias.

o Çoronél José ,Maria 'Bruguez cesso fID;al da gran e campan a o falará amanha, pela Ra�IO UpI (,l

junto as
_

Bat-erias levantadas, com Par��U�l;avos Marinheiros e Sol- Rio de Janeiro, às �inte. e uma 110-
22 canhoes montados ·em segre-. dados que neste memoravel fei- ras, em comemoraçao a passa�cnr.do. Enfrentando com. o Chaco, do

t t' e 'am impávidos as do segundo aniversário da Proda--lado oposto, em CUjas barrancas o T!lnspuz I
. ..

,,, ..

estavam assentados outros 32 ca- fronteIras da vIda para mvadIrem mação da RepublIca Itabana.
n'hões da artilharia paraguaia,
auxiliados por ,2.500 homens de

Florlanópolll; 11 de Junho de 1948

As comemorações do dia de hoje
Grande baile de gala

Conforme anunciámos, deverá se realizar hoje à noite, nos salões
da séde do 5° Distrito Naval, no Edifício do IPASE, um cintilante baile
de gala, que promete o máximo esplendôr e brilhantismo "este ano

Os convites distribuídos com antecedênci-a necessária, vieram rno ,

vimentar o alto mundo social desta Capital. e o baile de gala de hoje
terá por certo elevado número de elementos de nossa melhor sociedade.

A crônica social dêste diário se fará representar, sendo que em pró-
xirna edição daremos conta do que alí ocorrer.

.

O 5° Distrito Naval, que tem como seu comandante o ilustre oficial
de nossa Marinha. de' Guerra, o sr. Contra-Almirante Antão Alvares Ba
rata, elaborou um esplêndido programa dos festejos comemorativos da
"Batalha do Riachuelo", corno se segue:

Às 11,30 - Recepção às autoridades civis e militares, na séde do

5° Distrito

Na1l
(Edifício do Ipase),

Às 14 hor s - TAHDE ESPORTly� -. !orneio de. "b�sket-ball"
entre o 14° B. .

- Base Aérea - Polícia Militar e 5° Distrito Naval..
j eunião csportíva essa que se realizará no estádio do Quartel da Polícia

Militar. i '

° . .

Às 22,30 -+ Bail� ,d� Gala,. a se realizar na séde do 5 , Distrito Naval,
00 5° andar cio Edífícío do Ipase. .

Será inaugurada no próximo dia

12, sábado, a nova Usina de Fôrça
e Luz da Base Aérea desta Capital,
squipada com dois grupos eletro

gênios "Carterpillar" de 75 KW

de potência cada um. Para c0!TIe-
morar êsse auspicioso aconteci
menLo, o Comandante daquela Uni

dade, Cap. Av. Raphael Leocadio

dos Santos, órganizou o seguinte
vo convite.programa:

ÀS 12.00 horas: Inauguração da

Usina. Benção dos Grupos Eletro
.

gênios "Carterpillar" pelo Capelão
Honorário daquela Unidade, Padre

Bertoldo Braum.
Leitura do Boletim.
Local: Base Aérea "Edifício da

Usina).
AS 20.00 horas: Discurso do

Cap. Av. Raphael Leocadio dos D. ArmêniaSantos, Cmt. daquela Unidade.
- Hino Nacional, executado pela 'IbnquerquoBanda de Música da Polícia Mm- 8 V

tar dêst,e Estado.' WendbHDSenExibição do Filme "FÚRIA NO À Rua General Bittencourt, 111,CÉU" da Metro-Goldwyn-Mayer. faleceu ante-ontem, em consequên-AS 22.00 HORAS: Rec-epção da,Q,- cia de pertinaz' enfermidade, a e--.:ma.
sante no Casino dos Oficiais.

sra. d. Armênia Albuquerque Wen-
Baile da Guarnição, no Edifício dhausen, digna consorte do n()S�3

do Rancho das Praças. estimado conterrâneo, sr. TiInóteJ
As festividades, .em aprêço, con- WcndhauseI)., hábil marceneiro.

tarão com a presença do Exmo. A extinta deixa os seguintes fi
Snr. Brigadeiro do Ar. Álvaro lhos Wal,dir, casado, empregado da
HECKSHER, Comandante da 5a. firma Hoepcke; Walmor, jornalista,
·Zona Aérea, tendo o Comandante residente no Rio de Janeiro; WoJ
da Base expedido convites às altaS i mar, sargento do Exército, servin,lo
autoridades, Impr·ensa ·e· para as em Curitiba e Walter, ex-combaten

te da Fôrça Espedicionária Br::.si
leira.
O sepultamento da inditosa se

nhora verificou-se ontem, às 16 ho
Previsão ,do Tempo, até 14 hÍlrns ras, no cemitério de Itacorobi, ten

do dia 11.

Comunica que estará au

sente temporariem ente ree

lisando curso de aperfeiçoa
mente de cirurgia no Rio
de Janeiro.

SERVIÇO DE
METEOROLOGIA

�ALCIAC����
OE TRJOO"S'-PORTES AEREOS lTOA

Tempo: Em geral instável.
Temperatura: Sofrerá declinic.
Ventos: Predominarão os de Sul,

frescos.
Temperaturas· extremas de hoje:

Máxima, 26,6. Mínima, 16,6.
A' temperatura máxima de O!ltem

ocorreu em Urussanga, com 31,0 c

.. menor mínima de hoje foi regis
trada em Valões, com 5,1.'

FR,ECH.ANDO ••••
PA R À'f:r F E R'I DA S,
E C Z E M A S,
INFlAMAÇOES,
-COCEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGUJ:lL ESPINHAS, ETC.

I E I R AS,
I

, I

,

...

VII A:
aSe algum prefeito pessedista, ao lançar, concorrenCla para

,

publicação dos atos oficiais" exigisse do Jornal ��ncorl"'ente (}

compromisso de não atacar a adminislração mUl:lclpal ou seus.
membros e ainda a obriga"'ão de admitir a· defesa dos atos·

" ,
A

r
".

_.
..

dele'administrativos ou pessoa da adnafiolstraçao - que JUIZO

fariam os udenistas?
t o Diário não- vai responder�'Ai fica uma pergun a que

LHER-uE TALGUI ,m. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


