
Á RUA PADRE ROMA, NO PÁTEO DA IGREJA SJtN�_O ANTÔNIO, HAVERÁ BARRAQUIN:_' ����ll!'fE:::E 13, 14 :J

15 DO CORRENTE, A fARTIR DAS 18,30, COM LEILÃO DE PRENDAS, DOCR�. ETC.. Mi �\. �B�� DA POLt-

elA MILITAR ABRiLHANTARÁ ESSAS FESTIVIDADES ANTONINAS� PARA AS QUAIS.: p�., .' BurçÃO E A

PRESENÇA DO. púBtICO. o PRODlJ�O DAS BARR,AQUINHAS DESTINA-SE l oRGANI
.

���� ES DE SANTO

ANTÔNIO. HOJE DIA 13� ÀS 10 HORAS, HAVER�' MISSA; PREGANDO NESSA OCASIÃO FR
..�M.,""-"�

.

,', .

iSí'"-'----

Na Issembléf· Legislativa
4 L.D.I. e a catastrofe de Valinbos." I·
CODsUtDi�ão da Paraiba. - Ou tras ''notas.
Notado número legal na sessão do ,P. S. D. - Em o seu e no nome

de 10 do corrente o Snr. Presiden-/ da sua bancada apoia as homena

te mandou fôsse lida a áta da ses- gens solici-tadas' para o governador'

RA_'08
são anterior. Após � leitura do ex- da Paraíba, Dr. Oswaldo Tr iguei

pedienle, foi dada a palavra ao TO e o Presidente do Legislativo'

sr. deputado Ylmar de Almeida Purafbano. Justif'ieando .o apóio

Corrêa.
que prestava, reportou-se com ra

_ Snr. YII;1ar de Almeida Cor-: 1'0 'brilho á viagem que o ilustre

rêa - P. S. D. - Com a palavra o Chefe do Poder Executivo Parai

honrado parlameàtar, mais uma' bano fez ao nosso Estado, hem

vez, ref'er iu-se a certo assunto já, como ás suas justas referências ao>

julgado pela Casa: S. Exa. frisou mesmo 'e, especialmente, ao nosso

que apenas ia refer-ir-se a ele e honrado Governador Snr. Dr

não discuti-lo, pois constituia ma- Aderbal Ramos da Silva.

O caso de São Paulo deixou de ser um "caso político" desde {l
.. U(',

de 10 do corrente, merece retífica-
, Leria vencida. E este assunto era - Snr. Saulo Ramos - lider do-

pôsto no pé de um fato de contravenção constitucional, se corporificou do e esclarecido: 1° - O deputa-ro
o aumento de 50 mil para 150 mil P. T. B. - Também este nobre de

va denúncia levada ao sr. Presidente da República pelas organizações Ortí Machado, ao agradec r uma
cruzeiros do auxilio pedido pelo pulado apoiou as homenagens so

partidárias que se não conformaram com a política <fé inconstituciona- valiosa doação de cem mil cruzei,
seu nobre colega ORTY de MAGA. licitadas, e, o fez em o seu e no

Iidade praticada no grande Estado bandeirante pelo governador 'Adc- tos para socorrer às vítimas de V:l-
LH.�ES MAGHADO, referente a VA- I nome da siia agr-emiação politica.

I,lH de Barros. Já então, o assunto escapava às circunstâncias de s-m- linhos, propôs a inserção em ata, S
LI�HOS, em -CA:NOlp.�IAS ..

Justi- uas palavras, revestidas que 1'0-

nles impasse político, para assumir, não restritamente aos olhos dos de votos de reconhecimento aos

"

ficando a sua respeitavel atítule ram de um grande cunho de pl'O-

Paulistas, sinão extensivamente à consciência de tôda a Nação, o caratcr
í srs. presidentes da L. B. A. no Bra-

e no decorrei' da sua brilhante' 0- funda sinceridade, provocaram de

de um acontecimento que depunha contra o Governador num flagrante sil c no Estado. O ilustre represcn-
. tdi' L

� ração, historiou o que tem SIdo a o os que a es avam os mais vi-

dr. descaso pela Constituição da República em cujo texto fôra previsto, tanto canoinhense não citou o tle_
atuação da L. B. A., que o tem vos aplausos.

com �s sanções que se lhe aplicam.
' putado -Ylmar Corrêa. Referiu-se l S C d d V'

como o, seu operoso presiden e na _.:. ar.' ar, oso a ruga

O
.

ao presidente da Legião em Sant>

vozeno que se ergue contra as providências tomadas pelos po-
sua secção de Sta. Catarina. Nes- P. R. P. - oS. Exa., ontem, não

• dR' bli
'

Catarina. O fato do presidente ser

ncres a epu .ica no sentido de apurar e sanar o chamado caso p.'1U-
ta altura e trazendo todas as suas mandou á Mesa declaração de vo-

lista não se justifica. Não se justifica hoje, como não se justificava ao
deputado é meramente acidental.

afirmações documentadas, comu- to por escrito. Votando pelas ho-

tempo em que, encaminhado ao preclaro Chefe do Govêrno Federal o
Além disso, na referida reportagem,

nicou á Casa que, enlre outros menagens pedidas, o fez verbal-

manifesto-denúncia, houve trepidantes manifestações de regosijo extern-
estão palavras que ° dep. Ortí :\'la-

diversos auxilios, a benemerila mente. Conforme disse, razía-o

porâneo, partidas de facções que pretendiam reduzir os fatos de São
chado não proferiu, a respeito de

L. B. A., conforme participação obedecendo ás suas convicções

P I
.

seu colega udenista, dep, Are ido
.

au o as proporções duma tempestade em copo de água, antecipando,
oficial que recebera, havia desí- pessoais .e em obediencia ás di-

d

Carvalho. E inventar, para efeito
.

por esvirtuadas interpretações de um despacho interlocutório do Prc- gnado uma verba de 1 ÓO mil cru- retnzes do seu Partido, diretrizes

sidente, o juizo definitivo e cabal, que se espera aaora.
político, não vale... .

.

cor estas de nunca n ga é ít

• �
x x

zeIros para os necessal'lOS so -

.
. e r m rIOS

,
Est� ,no Sen.ado o relatório elaborado pelo sr. Ministro da Fazenda x

ros aos flagelados de VALINHOS. àqueles que de falo o tiverem.

a proposrto dos <ucessos denuncI'ados co t d'
Semelhante orientação bem nos .. ,.......

.
'

, �
.

n ra o governa OI' Adernar de O nobre dep. Waldemar Rupp, �f,-

Barros pejos partIdos em
. -

diz que a vereda por que se con- Para constitu irem a Comissão

. '.' '., oposiçao na terra bandeirante. Enviou.,o, eru gnndo a ementa ele Ulll discurso seu.

mensaaern do Executivo I lt C
duz a .henetner ita fundação, que encarregada de elaborar o memo-

"

,

o aque a a a asa do ConGresso nacional o sr on lem publicado, teria feito rsfe-

Presidente Eurico Gaspar Dutra, E mal foi divulgado o andameoto do'
é a ,L. B. A., nunca sofreu a me- rial a ser enviado ao senador Ivo

�

rências aos que, de corpo e alma, d ;\' Iid

;:>rocesso e conhecidos os têrrnos concludentag do sr, M'inistro da Fa-
nor solução de continuidade. Ao e - q�llo, ) er do P. S. D. no

'-'
, manobraram e serviram ao Estado- Se d F 1

zenda, a claque ademarista novamente se assanhou desta vez na-o J' ,<
l-el'minar a sua portuna ora<:,ão�_' na o .' er eral, o Snr. Presiden-

, • Novo.' Mau sobrinho é o dep. RUj)Il, I' ·t d te 110I'fJeou os "n'l'. deputadas. AI";'

c.ontra o sr. Nerêu Ramos, ilustre Presidente do P. S. D.,· que fôra um'.
S. Exma. foi vivamente fe ler a o '" ,

I

pois generalizou um conceito com
pelos seus colegas,

fredo Campo, sr. Raul Schaefer;

( c.s portadoor.es do manifesto-denúncia ao Presidente Dutra, 111a< tarn-
.

d" d
'

_.J

,

b

'" a Imprü encla, porventura· eSel'l-
_ Snr. ORTY de MAGALHÃES \Vigand Persuhn, Cardoso da Vei:...

em e prmcIpalmente contr.a o titular da Fazenda, a quem o pro"p,I'J'fJ d d b
,.

I'

d
a, e a ranger o seu InSIgne h), :VIAOH./\JDO _ P. S. D. _, Referin- ga, Arlhur Muller e Braz Alves.

gov�rna 01' _Ademar ,q,e Barros tem lançado apôdos e vitupérios, naque- o sr. Henrique Rupp Júnior, qne.

]a tao sua hnO'1lagcln de castl' cra I d t d

do-se á brilhante e documentada .
.

.

""
. '" r a u o quan o recor e a elegância no sabidamente, manobrou e' serviu ao

'

.

11t t'd-

peça oratoria do sell digno cole- - Snr. Alfredo Campos - p_

zer e a re I ao no pensar. Estado-Novo, como pessôa ele in-

N-' t'

g'a que o anteciI\ára no uso da pa- S. D. - Na tribuna e após tratar

ao Impor a ISSO à Nação. Nem o sr. Ministro da Fazenda terá
teira cofiança ,do sr. Getúlio Var.. lavra, ,disse que era grato e re- de antros assuntos, � ilustre le-

llcrder com os doestos governamentais atirados aos ares e asare d ..
U

gas, na interventoria da Cia. C'llo- conhecido pelo ,que ouvira refe- g'islador comunicou á Casa o an-

drantes do espaço pelo rádio a serviço do sr. Ademar Mas toAds oSN:u;a- nizadora Hanseática. Tambem o da,mento das obras ,de aumen'o d'e

"companha'
'" A

. a a .'lcno
rent�mente a CANOINHAS. Ago- "

;a p d
SIm, c�m <;H:'ICO mteresse a evolução dos acontecimentos a',':((!- conspícuo sr. Bayer Filho mano-

ra, como sempre, desde que VA- potencial eletrico da União· de-

1
. rocess� a 'no p enano do Senado, onde se encontra o relatório d�(Tu�- brou e serviu ao Estado-Novo, LINHOS se viu derrubada pelo Blumenau e depois de abundar em

c Ilustre tItular, que é o relatório do Executivo uma vez que cheGO" -a.'s O incanto dep. 'Valdemar Rupp horrivel tufão, dercebe que a sua esclarecimentos de ordem técni-

:;J s. senadores fta Hepública acompanhado de mensagem presid,e�d:l. nessa marcha, acaba compromc- gente não ficou ao desámparo ofi- ca, terminou a sua ora-ção pedind&

):gua�demos, portanto, o pronunciamento ,do Senado. Não está em )0"0
tendo os parentes e os correHgio- cial. Por isso pode,' sonsultada á ao seu colega \-Valter Muller que

t.:1O somente,
.

a �o�·te de um governador ou de uma grei politica. Foi �('� nários. Mais devagar, sr. depuhdo! Casa, sejam inseridos na ata dos relatasse á Casa o .que fôsse do

lida a �O�shtlUçao Federal. �uer-se ver até que ponto a Carta Magn';:; serviços do dia, votos de louvores seu conhecimento sôbre o aSSUll-

da Repu�hca dos Estados Umdos do Brasil reage aos que lhe violam Representante do ás S8. Exas. Drs. Rocha de Miran- to.

os ��eceIto�. qu_er-se saber corno serão _tratados os que zombam da €S'-
da, IPresidente do Diretorio Cen-

- Snr. Walter Muller - U. D. N�

l:lblhdade Jundlca do pais. "xér,,·,to no CNT traI da L. B. A., e Ylmar de Al-
- Na tribuna, I'.eafirmou o rela-

'G d b
n ti meida qorrêa, seu Presidente na tado pelo seu nobre colega pesse-

rao e al-'e de g::ala
Rio, 12·(A. N.) - O presidente Secção de Bta. Catarína, pelo mui- distal, deputado Alfredo '"'Campos,.

.

' �
da ReplÍblica assinou decretos exo-

to que fizeram pela população da- agregando mais não terem sidOl

Çonfo�me vmhamos anunciando, realizou-se sexta-feira última, o
r,erançlo o Coronel Waldemar Levi quela localidade de CANOINHAS. poucos os exfol'ços do seu colega.

;?rande baIle d� gaja, com que o 50 Distrito Naval encerrou seu' nro-
Cardoso, de, representante do Esta-

- Snr. Carneiro de Carvalho - para que semelhante melhora

grama, ,de. festejOs comemorativos à passagem da data ,ria "Batalha Na-
do Maior do Exército junto ao Con- U. D. N. - Elogiou e .apoiou as mento se positive dentro em bre-

vai do dRlachueil-(f'''.
8clho Nacional do Trânsito e no- homenagens pedidas para Ss, ve.

Acontecimento d(� grande repercussão nesta Capital e que t

. meal1do para substituí10- o Ten.en- Exas. Drs. Rocha de Miranda e

presença do alto mundo social, mereceu um registro amplo e detevIl€' ja te-Coronel Waldir de Souza Dae- Ylmar de Almeida Corrêa. O ilus-
A sessão ,de 11 de junho, dü� em

d 'f
A

a lU o)

que todos os Brasileiros dignos (!'

': magnr lca ocurrencia, o que nos obriga a publicá-lo em próxima ecU-
monn.

tre orador disse que falava em Ô devotados às cousas em que se COll-

«;:30. com outras notas das celebrações do dia:
seu e no nome da sua bancada.

"réd I- to espn",·al - Snr. João José - lideI' da
suIte os intt'rêsses sagrado da !'jrall-

U VII
de Pátria sentem os seus coraçõt's

U. D. N. - Sendo o dia seguinte

Rio, 12 (A. N,) - Foi sancio-
plenos do mais salutar orgulho, foi

o do primeiro aniversário da pro-

nado pelo Presidente da Repúbli-
das que mais se encheram de vi.

mulgação da Constituição da Pa-

ca o decreto do congr,esso Nacional
vos ensinamentos de civismo e

râíba, e como a sessão seria de

que abre crédito 'especial de du-
amôr pátrio. Era uma sessão com

comemoração da' grande data de

11 d J nh ed' f
A tel

que se ·comemorava o nosso grand,,,,
e u o, p lU osse egra-

c heróico feito plasmado na sem_

fado aos ilustres chefes dos Pode-
pre histórica batalha ,do Riaebtc_

lo, ferida nas águas do Param\. a-

11 de junho de 1865. O primeiro ora

dor do dia foi o velho soldado de

uma fé-de-oficio cheia dos mais

significativos serviços à Pátria, G

sr. deputa,rio CeI. Pedro Lopes Viei

ra. � Sr. Lopes. Vieira - P. S. D.

- Em tôda a nossa bela e eloquen

te história, por muito que a pel'lll"
tremos, por muito que a estudemos

nunca encontraremos por todo (j)',

Contin ua n 3a,páge o;

o ll6lB ANTIGO D.LUtIO D. 1U.NT.l C.&.TAlUl11.6

pefl'le&Ú" • D. 9fte••, smNEI NOCETI - Direto!' Dr. BUBENS DE ARRUDA

Diretor de Redação �US't:t\VO NEVES

Ino ,XXXV I Florll1l6polls- Domingo 13 ds Jun�o d. 1948 MI 10.272

Rua ,Toão Bricola, 24 - 17° andar - Fene 3-3161 :- São Paultl.

DESMENTINDO
Rio, 12 (A. N.) - O deputado

.TO'Eé Augusto recebeu ontem do sc

Ilhar Gentil Ferreira, secretário

.da secção da UDN do Rio G. do Nor

ta, o seguinte telegrama: "Fui in

formado de que estão explorando
minha renuncia/do cargo dé �ec['e

tário do nosso uartido, e, assim,

Governador
do Guaporé

.R.io, 12 (A. N.) - O Presidente

da República a'ssinou decreto coe

cedendo ·exoneração ao tenente co

ronel Frederico Trota do cargo de

fiovernador do Território Federal

do Guaporé. Para seu sUQstituto

zei'to's mil cruzeiros. para custear

as despesas de viagem e tratamento,

nos Estados Unidos da America, do

prof.essor Bruno Lobo, chefe do

serviço de radioterapia do HOSlll

tal Moncorvo Filho.

res Executivo e Legislativo da

quele estado felicitando-os pela

data.
- Snr. Nunes Varela - lider

:lj:n'esso-me ·em comunicar ao prp

zado amigo a improcedencia de tal foi nomeado, por outro decreto, ()

t'xplorações, pois meu afastamento
811genheiro Joaquim de Araujo Li

resultou ,exclusivamente do- fato de
nJa:
------------------------------

haver sido eu escolhido para líder O Batalhã,o' Barriga-Verde

da nossa representação municipal foi constitui-do de catarinensell

'Situação em que me ,empossarej,.tão destemIdos e. o "Colégio Bar

logo preste compromisso qu('! cün- riga-Verde", usará a mesms

trai junto à repartição pública. I bandeira.

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

Slreptomicina Merck l CO. usa.
Temos para pronta entrega

Atende-se pedidos pelo reembolso postal ou aéreo.

. J. C A S S A B & C I A. L T D A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 OBBTADO- JJomlngo 13 cae Junho de "'48

AD Bronquite. (A.maticas,
Cronicos ou Aguda.) 8 as

suas manifestações (Tosae.. ,
Rouquidão, Catarros. etc•.. ),
a.sim como as GRIFE3, são
mole.tia. que atacam o apa
relho respiratorio e devem
ser tratada. com um medi.-
comento .nergico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elemento. antis.e
tico., peitorais, toníccs, recal-

I cificante. e modificadore. do S d t I" -

pessoais, conce- I or!laniS�di:ado�emedio eu processo e na urauzaçae

j
I ����urcf� hS�T��f� E�!!d,.� d?m�? }oLi��oSf'?d����?mi?s,,"uV"
nas bôas f a rrr.acias Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es-

além da ,Jói:.i , e dr og ada s,
critorio se encarrega de acompanhar e requerer na Ministério da

Justiça o que. necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e d

______________ casamento de qualquer parte do Paíz,

I
_
••••••••• ; ••••••••••••••••

•
·

·

·

·

AVó! MÁE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores: .

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
Emprega-se .com vantagem para com

bater as irregularidades das funções pe
rtódícas das senhoras. E calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia, é'muito receitada. Deve
ser 'usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte. (87297)

.............. " , .. " " .. " " .. " " " .. " " " " .

. \
: \

r tII

'/1--1 /

-.�� \�
I / '

�,/

DIIII&'rClíf!tHI/LIfSt'IffRE#Q;s
,a1rt7pbl$'�s�ffe#êS'

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

I

N.o 1:' Regras abundantes, pro
longadas, .repetidas, bemorragias
e suas consequências. ';j

, N.o 2: Falta de regras, regras

�
atrazados suspensas. deminuidas

y
e S1,Jas co�.sequências. ,�

..

VAUMART

"�
__'___'_._. ._"'."'_._._"_""'_M_._._."''''_._._..•_._._._ _._._._._._._ __._ _•.....•.••

�
, PRISÃO DE VENTRE

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO AGRADE MOSS
Agem directamente sôbre o ap

parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar gerai, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digestivas, e fa-

�
zem desapparecer as enfermidades �
do ESTOMAGO, FIGADO e INTES- �
TINOS. �

õ· ••••••••• ·.·.·.·_·.·_·_·_·.-.·.·.·_-_·.·.·.·.·.· -
- •••• -

Escritório de Advoc-êiciã
Drs. Samuel Duarte, Pery Barreto, Des. Maurício Furtado

ADVOGADOS
Recursos para o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de

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

RIO DE JANEIRO

II

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

Representante em Florianópolis:
·PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20 00

inicial de Cr$ Iu.oo apenas.
'

Participação
-

no!' lucros

í
- ':

...
_ �.

A configuração acidentada dos terre
nos brasileiros :faz dos transportes ro
doviários a coluna mestra da econo-

. mia nacional. .. O transporte por
caminhão proporciona um meio
rápido e econômico para levar
seus produtos de porta a porta.
Embarcar por caminhão é estimular
o programa rodoviário brasileiro.
AFirestone orgulha-se de fornecer
às empresas de. transporte pneus
de extraordinária segurança,
durabilidade e rendimento. Os

• '. transportadores experimentados

!lt; . _. _

rodam com pneus Firestone I

t��f,"'�"'�j:K, ]f.,!:f .av-

,.

.''3,';, '",
_-,'

I
I

"

i

-".,,'_ .. ,-- -J
,.--

-

"

O MELHOR HOJE ••• AINDA MELHOR AMANHA
48,087

.'

----.----

J
'

Trate· das vias I a
respiratoria-s

passou um domingo
fora da cidade ?

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

Não 'Se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas nu

meradas, podem dirigir-se diáriamente à Agência Brasil a rua 7 de S

temhro, Florinópolis.
SAlDA DA AGl!:NCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 e 30 HORAS

,-.-.,\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Domn'llo l' de Junho de '948

Conclusão
seu bojo coisa mais linda, nada
mais belo nerú echeío de mai: ccs

ANIVERSÁRIOS: \ ensinamentos do mais esclare'eido
'.SARGENTO ACARY DA C. SILVA patriotismo que a batalha naval .iuc

A data de hoje, assinala o aní- deu nome ao dia de hoje: Riachuo
"VITsário natalício do nosso conter- lo. No seu rlesenrolar todo êle 11:0,

râneo, Sargento Acary da Costa trando a fôrça cívica do patrlo+íx
:Silva, do Exército Nacional e ser- mo do nosso marinheiro, não sa

·vindo no 14° BC. hemos o que mais louvar, o ((I!I;
Pelas suas qualidades e predica- mais invejar se a coragem indôni,

,dos, o aniversariante terá ensejo ta do incomparável marinheiro R,·,
.de verificar Q quanto é estimado, rão de Amazonas ou

,
a disposlção que pronuncia, um belo discur-so

.

I t d
.. cheio de ensinamentos sôbre a .nossa.Jlão só pelos seus superiores como para a U a o n05SO marujo a I m-

A • "

b história. Eloquente c profundo eo-·
;por seus colegas e amigos. por aos mimigos ravos, mas des-
As muitas felicitações que rece- conhecendo a liberdade à força ir- nhecedor do assunto que estava 8

. , versar, S. Exa�\ impressionou a[verá, "O Estado" se associa: com I
resistivel do �eu heroismo. Riacl.ue-
1 di' id quantos o ouviram pelo carinho e:amplexos, desejando muita saúde. �
o, sem UVI a a maior batalha IHI-

MENINO PJ.Ur...O RAMOS val do Novo Mundo, nós assim I)
cuidado com que cultiva o seu espí-

brito no conhecimento dos fatos daO pequeno Paulo faz anos hoje. sa em01'.·, revolucionou a tática na-

1d·· nossa história. Apoiando em tô !.éI :: J
. '

.

IPaulo é filhinho do nosso prezado va a época, tática essa por de- air e' seu regiona acompanhando Osmarina Monguilhote nas ma-.

dêmí linha a proposição do seu colega ti d d C' R' d'.diretor, sr. dr. Rubens Ramos. Nes- mais aca erruca e nunca adaptuv- l ma as o me ItZ, apresentadas to os os domingos às 10 horas daUI
1 1 Lopes Vieira - P. S. D. -, o fez I

-

'ta data, está pois, em festas o lar no oca em que os nossos marujos man la.
\ .' . estavam a nos escrever uma das por si e por sua bancada.

------ �
_.dê.sse nosso Ilustre chefe é arrugo C I S I Rmais lindas páginas de vensinarnen- oro a pa avra, o SI' au o amos,

P·f f· d O EST DO-e de sua 'exma, espôsa, d. Gessen d P T B I gui t di • Pa
'

tos de devoção à segurança e 'de- o . . " eu o se ln e iscurso:

.

- e. ,. -'�
.,t:osta Ramos, que celebram, com

sa da nossa terra. "É praxe universal 'os povos c111- •

justo regosijo, o aniversário de
,. Foi no mais preciso aceso da tuarem os feitos heróicos de seus AREÃO JUNIOR

Paulo. filhos, principalmente nos par la- 6 - Domingo: Apesar do Conde Bernadotte não haver conse-pugna, bem no momento de visivel
indecisão por que lado se manil'es- mentos do povo. guido chegar a um acôrdo entre árabes e judeus, sôbre a data para a

taria Deus, outorgando a vitórin Aqui estamos elevando o nosso :;uspensão de luta, ,o Ministério esteve reunido, sob a presidência 'b

que o grande Barão de Amazonas espírito na comemoração' da Ea!a- General Dutra, para estudar o caso de São Paulo, enquanto era errado
_ o nosso sempre lembrado Bar- lha do Riachuelo, que legou para J no Lira Tenis Club, um departamento de box, apesar da paixão .'IUP.
rosa, _ aliás obedecendo à le-u- posteridade e para a história a (lominou Miss Alice Sixton, que ao se ver separada de seu companhei
branca do nosso heróico conterrã- frase duplamente imortal: "O Br8- 1'0, foi dominada por violenta crise e 'saiu a procura do mesmo, quo

Deflui, hoje, o natalício da gen- nco Alvaro de Carvalho, içou ar.
si! espera que cada um cumpra com brando, na busca, diversas cercas,. amassando dois automóveis .e um

ftil srüa. Antonieta Medeiros, f'un- topo de um dos mastros da sua na-
o seu dever". ônibus! Falta agora uma explicação." Alice Sixton é um elefante fê-

.cionária categorizada da Diretoria ve capitânea, o sinal que havia. de Cumpre-se com o dever deferi- mea! Quá ... Quá .. , Qua.,.
,da Educação e Saúde, filha do se firmar no tempo por todo <;/-:111- dendo a Pátria das agressões f'?- 7 - Segunda-feira: Vocf·s descansam aos domingos, mas o pvs-
'nosso 'estimado conterrâneo sr. pre: "O Brasil espera que cada um

ternas - sejam bélicas ou eCCI10- soal de "O ESTADO" é do contra e prefere descansar ás segundas-
F

. micas. f' I, ranorsco Medeiros e delicado or- cumpra o seu dever". erras:

Barão de Amazona;" Alvaro de Cumpre-se com o dever respei., 8 - Terça-feira: Enquanto o mediador das Nações Unidas, no

Carvalho, Marcílio Dias e tôdos que
tando e defendendo a Constituição. caso da Palestina, aguardava uma resposta definitiva das facções UTI

lá se achavam, pelo espírito estão Compre-se com o dever respclta.i- luta na Terra Santa, a reunião ministerial estudava a situação econô
vivos no nosso pensamento e I(,Tn- do a sobcrânia do povo na sua mais mica de São Paulo, sem impedir tudo isso que se tornasse cada vez

branca. E em face disto, o n"S�L
alta expressão - o voto popular. ruais séria a crise do cimento no Brasil e que o govêrno do Paraguai,

. Deflue, hoje, a data natalícia do .lever é continuarmos a afirma:':l Compre-se com o dever respeitnn- após quatro dias' de mandato ainda não houvesse explicado ao seu

cmenino Antônio Luiz, filho do sr. obra imortal que nos legaram: Um.i (lo-se os poderes constituidos cuia- pDVO a politica que pretende seguir.
.

Pátria II'vI'e, forte e indepen.dente. ?ados do povo. 9 - Quarta-feira: Os Estados Unidos se opõem a exigência .:1:\iRanulfo Neves, do comércio laca!. - '.'

Compre-se com o dever respeit.ui- Rllssia de participar nas negociações da Palestina, mas o Sr. Benes,SRITA. ELÍ ÁLVARES CABRAL (lo, esclarecendo e orientando o pn- da Techcoeslováquia, não foi na conversa e- abandonou o govêrno, ale
A_,efemérid·e de amànhã, regista vo en'I face dos ideais subordinados rando motivos ,í!e saúde, pois a greve da Mogiana ameaçava esten-icr-- os S1'S. dr. Barros Lemos, aba- o aníversário natalício da graCiO-,ao mundo contemporâneo. .. I's" aos ferroviários da Companhia Pau ista, enquanto um Jovem ma-ilizado facultativo e deputado esta-

C."a senll01'I'Ilha 'VII' A'lvares Cabral, Aqui estamos cumprindo um dc- . " 1-., D temático americano, anunciava ao mundo ter consegludo a so u�'ao,dual eleito pela UDN; cll·le'a. fI'IIJa do sr. dI'. Abc'l Alv·ares ver para com o heroismo de nossos .

I
. -

d
A

I" dos problemas da quadratura do Clrcu o, a tn-secçao um angu (I e- d. Ondinfl de Oliveira, digna Cabral, brl'lllallte ad\'ogado e alldI'- antepassados, que no dia 11 de J'u- (' d
'

) t d'
- .

,

a duplicação do cubo COIsas e amencano ,mas u o ISSO nao nTI-•.espôsa do nosso pr,ezado conterrâ- t,or da Jtlstl'ça IV,rI'II'tal' do E�tado, e nbo de 1865 - há 83 anos - im-
S

- .. :r·ll Z bI' k t' 1 t' t t
A

bt'vcss�1 -

pediu que o r. "I y um IC, no ave ar IS a con erraneo, o 1 • "meo sr, AI'naldo de Oliveira, con- �pl.l·cada altlna do Cole'g')'o COI'aça-o provisaram na foz do RiachlicJo, . -

d d d AI ·ra·nt'"u

I'm grande êxitó com a sua expOSlçao e qua ros, apesar, o mI ,"
..ceituado repres'enta'nte comercI'al,' de J;eStlS. 110 RI'O Parana' a nIaI'or batallla i'lll .,,

-

Cabeçadas, por haver conspirado contra o govêrno portugues, estar
- Érico Couto, alto funcionário A distinla anivel'sariante que é vial da história.

dI' l' d
'

feder I d d P' t d AlI' d'efroIltaranI-se dtlas f'
"cnda processa. o pe. a JUs Iça o seu paIs.

. . . .."........,.
. a, enearrega o . o os O e fino ornamento (ia nossa Socieda- or\a<;: 10 _ Qlllnta-felra: Talvet por haver explodIdo uma caldeIra naJ.\leieorologia nesta capital; ,

de, onde desfruta de numerosas Uma notavelmente poí!erosa pa.n, \.:sina Cate.nde em Pernambuco, matando uma dezena de pessoa •. e
- Gustavo Lehmkuhl, dedicado amizades, na data de �manhã, se-

a época e cuidadosamente prep"'Tu- ferindo urna c�ntena ,de outras, Peron declinou o convite para visi.tar':funcionário da Fazenda estadual; rá, sem dúvida, alvo de expressi- da pelo ditador Solano Lopes, I)I!C
o Brasil, mas o caso é que a Light quer um empréstimo do GovêrlloI

- Arací da Costa Silva, discipli- vas demonstrações de simpatia, ás adextrou o heróico povo do Para-
CI'IÍtral 'alcoando dificuldades financeiras, apesar da Cia. Mogian!l de

..llado sargento elo Exército. Nacio- (]uais nos associamos prazerosa- guay para a surpresa da primeir:.! E�trada' de Ferro ter sido Çlcupada pelo Exército, porêm o govêrno ins-
nal

.

d' 1" BC o"uerra continental - Outra da I:l'i-� - ,sel'vm o no l; mente. rHelista está mesmo disposto a aceitar uma trégua de quatro SemaI1.2S,
d IV'

' A t 'l d S'l plice aliança - a brasileira, bé'ica . -

t
-

. �al'la l·"n onle a a, I va, D. MARIA DE LOURDES MEDEI- nms tudo isso não impediu que se agravasse ainda a sItuaçao en re o
.rl' t d d e numéricamente inferior à (l�l(·si,ouIgna consol' e o nosso preza o ROS MüLLER govêrno húngaro e a Igreja.Católica.tA D' L' h - tora,' mas no mqmento da luta e do

R' G d d
-con erraneo sr. ar'cI ln ares da 'lÍ'ãÍ1scorre amanhã, a data na- 11 _ Sexta-feira: Noticias vindas de Serra Alta, _

10 ran e o
''''1 t t t I f' t

. chóque - a audácia, e o heroismo .l.�'�l va, compe eu e ·e egra 1's a do lalícia, da exma. sra. d. Maria de Sul, dizem que passou por aquela cidade uma enorme nuvem "-'" ga •. 'T'\ t l d C
. transforn,l.aram a reali,dade daque- .

- ,1.....,epar amen o os arreIOS e Tc- Laurdes Medeiros Müllel', virtuo- fanhotos, calculada em oito quilôme.t.!'os de extensao, mas .0 caso �GS'Ué f la ação gucrreira em vitória pura AI t 13.' gra os;
�a espôsa do nosso ,distinto conter�

as armas brasileiras e para talÍfo fx-guardas-marinh3, continua no cartaz, aI>esa,r de o mlra� e ar".
- d. UrsulIna Castro, digna es- eâneo sr. Roberto Müller, pl'oprie- no fragor da refréga dos alvos de- r (Jso, há justamente oitenta e três anos. passados, . m?mento antes de

:;pôsa do, sr., ��lípio Castro, destaca-! tário da conceituada RelOjoaria sariavam as fôrças'. inimigas _.
iniciar a célebre batalha do Riachuelo, ter dito aos seus comandda�(ls:·,do funclOnarIO da D. O. P.; "u··ller.· O Bràsil espera que cada um cumpra com o seu dever, mas tu o ISSOlU Um, o pen.dão auri-verde trclllu- -

-

as sritas..Marília, dileta filha A dama nataliciante· formulamos ·lando alto no mastro do navio eu- mica represe�ta se levarmos em conta d: que até �lOje, nat apareceu.co brilhante advogado e festejado os melhores_ votos de felicidades. pítânea _ Outro, no convez _ f um candidato ao emprego de 2.500 cruzelI'OS mensaIS que vem se'ndo
Ibeletrista dr. Oliveira· e Silva,' AI' Bd'

•

allunciado pelas colunas dêste jornal.mIrante arraso e pe, - coman,-' N�mesis, filha do sr. Oscar _ a ,exma, sra, d. Ondina Simo- dando impavidamente, exposto no. l\{as que gente �I
.soares de Oliveira, € competente ne Ggheur, destacado elemento fogo crl:tzado da artilharia inimiga. 12 - Sábado: óntem foi feriado. -

··;professora de Agricultura, com em no�sos meios artísticos ,e so- Como estratégia extrema, cu;rlar,',proficiente exercício no educandá- eiais e digna espôsa do sr. Gilber- violenta e guerreira jogou a sua náu
:l'io Santa Catarina; to Gheur, categorizado funcionário como áriete contra a esquadra i!1i-
- os meninos Norton, filho do do Banco do Brasil. miga, cGns.ciente de caminhar para

:..sr, Elias Paulo, comerciante nesta:
_ o nosso distinto conterrâneo a morte ou para a vida e para a vi-

':praça; dr. Abelardo Fonseca, advogad-o tória" assim imitado por tôda a ma
- Jeanete, filhin4a do distinto resi�ente ho Rio de Janeiro;

. I rujada - yenceu par�. o Brasi::-".casal· M·u;nool Djas ,e Mercedes Poe- _ a 'exrna. sra. d. Alzira v: Ri� le
de entre tantos herOls a bravIII';1

':J'eíra :pias. b.eiro, digna espõsa do sr. Afonso do-sa?rif�cio de Marcilio. bia� �::nl\'.. ·V,·-,FR1J��.�� R��sg��Lb'O"1Ribeiro So'brinho, próspero fazes- b�m. e hlllO que exalta o CIVIsmo "..

,<'!=\ILVelR ,,«FAZEM ANOS AMANHÃ: deiro em Lajes; - patno.
MENINA VERA, MORrI'Z _ a gentil senhirita Zilda Gou- Senhores representantes do O·J"O ,

O I d E· "··I·d' >' .",.... ",1,," -" do Estado'd.e Sant<>"Catarina".. ta de PrincípiQ do Partido de Re-al' o iir. va o Moritz e de tart.e, destacado elémento em ''nbs'- ...
.

.

. A ,batalha do Riachuelo é um sím- presentação Popular"," de' - ·autllria:..sua exma. espósa, d. Inês Laus 1'1-10- w meio social € categorizada fun:
, - boJo heróic,o do nosso povo, qll� do ilustre brasileiro Plínio Salgado,',;;ntz f)stara ch.eio de alegrias excep- lJionária do Ministério do, Traba� 1 P R P Enestà hora de -àpreeiisõe.s. para a hll- e aprovad.a e aceita pe o . . .

•

!·,cionais, amanhã, pelo transcurso Ih. o; manidade e de transformação so- era obedencendo a tais p.rincipios I'.,-da data do aniversário da menina a ma ora d MarI'a PI'res b bex ." . . cial para os povos êsse mesmo PD',1{' e também em que sempre se a t: e-,,'era, galente filhinha do casal. l tI
'

.

d" t dy wenvlsz, 19na cansor e o sr. continuará dizendo e repetindo co- rou "rle um são patriotismo, em.. •.

[,.eopoldo Zytkuenvisz, competente mo grande ad.vertência: seu nome e no do seu Partido apoia,
teleg.rafista dos Correios e Telé- "O Brasil espera que cada um integralmente, a proposição do seu

grafos; cumpra com o seu ,dever". nobre e honrado colega Lopes Ví('i-
- a interessante menina Vera _ Cardoso da Veiga - P. R. P." ra, peJo que a mesma significa ,te

Maria Schmidt, filha ·do distinto - Ao iniciar a sua oração, o i!us- culto à grand-eza e segurança dã'
casal DilermandQ e Córa Schmidt•• tre parlamentar referiu-se a "Car- nossa Grande Pátria•.

Na Assembléia ... Pediu, terminando a sua hrill-an
te peça oratória consultada a Ca-
sa, um voto congratulatório eOll!

a Marinha de Guerra Naci..na'.
dando disso conhecimento a Exus
S1's Vice.Almir-ante Sylvio Noro
nha, honrado Mini:stro da Marinha,
e Contra-Almirante Antão Barata,
digno Comandante do 5° D. N, com

séde nesta capital.
Terminado que foi o discurso .-1')

ilustre deputado Lopes Vieira; j 0-
mau a palavra o sr. deputado Osv:1I
do Rodrigues Cabral, da U. D. ��.,

Serão inúmeros os amiguinhos
<do aniversariante que o abraçarão
.nesta oportunidade. Também nós,
-nestás linhas, deixamos ao Paulo
.as nossas felicitações.
·SRlT'A. ANTONIETA MEDEIROS

zaamento da nossa Sociedade.
As homenagens que lhe presta

;rem suas inúmeras amiguinhas as

.sooíamo-noa jubilosamente.
ANTÓNIO LUIZ

FAZEM ANOS HOJE';
-

Vera Barros Moritz complétarâ,
· amanhã, 8 anos de idade e as suas
·

numerosas amiguinhas hão-de fa-
· zê-la sentir as amizad.es que já
conqui,';tou e em meio das quais

I .deoorre, feliz a sua existência.

...

Representações
FIR..\1A IDóNEA, ESTA�ELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITA(.)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDE�.
RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 SÃO PAULO.

. PARA TODOS _. �,

QeSr-rRIa

'PASTA DENTAL
ROBlN8ON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PASTA DENTAL
ROBINSON

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITMAJ

. Ur. ,Llndo,no A. G.
r Pereira

Advogado-Contabilista ;,

Civel -- Comercial
Constttuiçõe. de .ociedade•
• ••rviç08 corebtOI. em geral.

OrganlZpçõell oontabei•.
Regilltroa e maroas. dilopon'do.
no Rio, de corre.pondente.
Eaerit6rio:' Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
DOI 8 ã. 12 heral.

TeleEoa8 1494

"'....

••••••••••••• <t ••• �. • .. • • • .

Oficina Celeste'
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO- LAP-AGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 3'2 - Floria.

nópolís ..:_ Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de escrever, cal.
cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétrâeos, Fer.ros....de.. en�

. gomar, Fogareiros, EsterHizadores e

Aparelhos Elétricos' em geral
Serviços rápidos e garantidos,
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

......... " � -

Casa�-VeAde-se
uma à rua Nova 1 rento n

45 entregando a chave ime-
diatamente.

.

Tratar com o sr , Leopoldo
Coelho à rua Bulcão Viana 41.

Café,QUo traduz qualidade I
Peça-o ao seu fornecedor .

. " . ., ,. . . . . . . . . . .. . .

'Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes {)o 5
Teletone 1393

Com o motor "Jeep"--o novo caminhão "Jeep" dispõe da força e vigor do
famoso motor "Jeep" - para maior durabílídade e economia de operação,

� /{d18llJlW_11-
tUII/MIh' eep', '\.

Tração em 2 ou 4 rodas - Conta com a tração em 2 rodas para mais
,. rendimento nas estradas - e com a poderosa tração em 4 rodas para
rebocar cargas

Ipesadas, operar fora da estrada. atravessar lamacei

ros, areia. geada, e subir ladeiras íngremes.

. 3/4 a 1 Ton. de Carga ÚIU - o novo caminhão "Jeep" foi cons

truido para cargas médias, dispondo de carrosserías de todos os

estilos conhecidos. Seu .peso bruto varia de 2.100 a 2.4.00 kgs.

I

& HOMS, LIDI.
SETEMBRO, 1094

RIO GRINDE 'DO SUL

•••• •• t ••••••••• , ••••••••••• � ••• DISTRIBUIDORES Plnl O RIO GRUDE DO SUL ,E SINTI CATARINa

..

NÃO ESQ U Ê-çA!'-I'-;;'--=;;:=:=="':=:;;;:;;�;;;;;;:;;;;;;';==:;;;;;;;;;;;::;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�GMRri"'AÃlNwD�I:n;O"i'SAAC5"s-·td��nt:::;�:';;";-::;i!:::.::·g�.1 Vulcanizadora LeoneUi 1\1ATINADASCIdade para lavar, passar e tmglf I l'
pelo sistema suiço..

-

ATELIER
'

MODELO DE VULCANIZAÇÃO
••�:. �.i�����.t��. 44.•� .���;�.•1.0.2.2:.. ' MAQUlNARIO MODERNO

lIJlIll 1111J'J:fl't E
.

PLACAS SlFlLITICAS

Elixir de Nogueira
Medicaçõo a.uxilior DO trotamentc:

do .HUi.

FIGUERaS
RUA 7 DE

PORrO IlEGRE

Ordenado de
(RS' 2.500,000. mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
ou nas seguintes cidades:
Itàiaí - Joiliville - Porto União
- Lajes _;_ Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens

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

sível acompanhando fotografia, pari
CL Postal �o. 5 -.Ploríanópolís, Telefone a esse número e a bi.

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràDi. ,

........... " .. . .

Parabens I
damente irá buscar seu terno.Muitas felicidades pelo naseímen-

to de seu filIftnho' I
. R. Tiradentes" 44.

1
. . .. .. �... . .

Mas, não esqueça, que o melhor
presente Para, o seu "PIMPOLHO�
é uma caderneta

-

do €RJl:DITO IMUTUO PREDIAL.

Sociedade. de omporo
aos tuberculosos'

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

externar seus sínceros. agradecimentos a todos os
-

que prestaram seu

'valioso concurso para o pleno êxito das festas que se realizaram do.
mingo último.: na Séde dá .Inspetoria de Educação Física, à Avenida
Mauro Ramos ,quando foi solenemente hatisada a .bandeira da, Sl'�

,
, " : ... '. � :. .

.cíedade. '

.;: .

'fI_?ri�;nõPoHs, 8: de Junl�,o_' de ?��8.
A DIRETORIA

Representantes da:

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

Sapatos,

• Todos os Domingos, grandiosas
"MATINADAS"
Sob o alto patrocínio do "Crédito

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

Serão oferecidos mais de Cr$ •••

10.000,00 em prêmios aos eoncu.....

rentes dos concursos: "A Mais Belà
Voz Colegial" e da "Ráinha ;da Ci
dade".
Nestas "MATINADAS';, serão dís-.

tribuídos brindes e prêmios ao dís
tinto auditório.
Duas horas alegres, para os cole

giais 'de -Fi.;ORIANóPOLIS.

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

dia dos Três Patetas, Desenho G�to-

Perfeição, e garantia em: Pneus. _ Camares,
. Galochas, Cintas de Senhoras etc.' ..

MontagenS - de PNEUS em 5 minutos
Rua Francíscc Tolentíno 12 - B _. FLORIANOPOLIS

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

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

por Intermédio e sob rínanetamento 'dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajane, 16.

-----------,----_..._---�-

v. 8. deseja COOperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos't Apresente sua idéia ou ofereça seus 'serviços, .dei.
xando seu nome na lista de Voluntários da AÇãtl &lcial t.:atari
nense, em poder desta redação, rido, Shorts, etc ...

'. No Pal�: Apresentação de
JAIR E SEU ,REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata

rinense).
JAIRO SILVA (� cantor român

tiCo).
OSM�INA ,MANGQlLOOTE (A.

caçula do samba).
Animação de: ZBCATÁU.
Locutor: DAKIR N. POLIDO;RO.

, E ainda apresentação DO palco de
12 candidatos, em -busea do título,
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

REEMBOLSO.POSTAL
Para easemíras, Hnlhos, ,brin'S, eLe.' precisa-se repr,eseatante.

Ofertas dando í'oates de referencias a' t,I.'ElClDOS". Guarda-se sigtlo.
Gaixa Postal. 539 - S. Paulo - Oapítal.

.

o malhar pr8.ente para 11"'1' fi-
-lh-,oé "''''''G''eode\t'net'f1,-do-· CR·&'DI-·-·_·, ._"

TO, MU'IUO PR�DIAL,
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[nfOflnações
...... OficIou·' na 1'"

PIMe'L •

j��: RUBENS A. RAMOS
rriPdetirl. • DIr.-Gerea"

BIDNEI NOCETI
Dlr"" .••�.
GUSTAVO NEVES
elaef. 4.. Pallncl.�

nANCIBCO I.AMAL'QUlI
Cr..r••• I......... :

_Qrw CABRAl· D.lIILYJ
Raoreseataate-:
A. S. LARA

au 9-IJHtlOr- Dantas, .tI - r
andar

..eI· IJ-lt24 - ruo .e-hulr.
RAUL CABAMAYOR

... !'r.U•• .te OU"etn. 11 -
8· aatlar

,� 1-'871 - Sio Pa.l.

.l8SINATURA8
Na C_pUal

b•. , <kf
'�h'.. C....
Trls_re Cr$
Iil� . _ .... _..... Cr'
·mbu. anIso .' Cri

No "bI&er16l
·1Iia. • •• •..•.•. CI!t
�_r Clt

Crt
..ere

Ou .rl&rlllmlll, ..... ai..
1II1!1911c:ados. alo ..rle

tleTolTldco.
41rec;lo nâo se ,........

Abllba, pelota cClIneelWD
a.I!Ilithl.otl DOII artla..

UAlaai..
___.....__...._ ... _.

1"._
R,••
.....
I_"

Horario. das empre
sas rodoviarias

SENHORITA!
.A ultima creeçêo em reiri

serante é o Guaraná KNOT
2M GARR'AFAS GRANDES
�

Preterindo-o está Auto-Vtação Catarlnense Tuba'l"lio \

h d d· - 6 noras,
acompan an o 11 mo a. .

Auto-vtação Catarinenae - Laguna
-�-----,--------- - 6,30 horas. .

CHEFE DE ESCRITóRTO Expresso São Cristovão - La�nll -

Firma industrial precisa de pes-
7 ���êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2

..sôa com prática de escritórío e de e 7 1/2 horas. "'-

Expresso Brusquense - Brusque -

.escrtturação mercantil. 16 horas.

Cartas para Chefe de Escritório, Auto-víaeão Haja! - !tajal - 15 ho-
ras. .

r.Gaixa Postal, 139, mencionando ha- Rápido Sul Brasilelro - JOinv!le - as
ii e 14 horas .

...bilitações e pretenções. Empre.sa Sul Oeste J.tda _ XapecO - ás

Guarda-se sigilo.
.- 6 horas.

. . ... .. . ..... � .. . ........

Para 09 pessoas de fino

pa)adar Café Otto [:,
13em par.

4 ••• ·,••• ••••••••• .. •

Viação' Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - W,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
:Nol'te

Terça-feira
eR-gZEIRO DO SUL � 12,00 -

�ol'te
VARIG _ 12,30 _ Sul

QUCfI·ta-feira
PANAtR _ 9,4ü _ Norte

e:RUZEIRO DO SUL _:_ i 1,00
.�orte

VARIG - 11,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul
Qttinta-feira

PANAIR - 6,50 - 'Norte
PANAIR _ 8,SQ _ $ll
VARIG - 12,30.:- Sól
eRUZEIRO DO SUL -'13,55

�Norte
6RUZEIRO 00 SUL

!.sul·
, Sexta.je�ra

6RUZEIRO p,� SVL _ 7,20
:'.NOltOO

PANAIR � 9,4'0 � Norte
VARro - .11,40 _ Norte
PANAIR'- 12,47 - Sul

Sábado

VAlitIG. _ 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

::Norte
Domingo

PANAIR - 9;40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL _ 11,00
PA:,AJIR - 12,47 - Sul.

::Sul

15,30 -

i3,55

SEGUN·DA...FEIRA.
Expresso São Clstóvl10 - L6gtm&

7 noras.
16 horas.
Auto-Viaçl10 ltajal - Itajal - 111 00·
Expresso Brusquense - Brusque -

as .

. 'Expresso Brusquense - Nova Trento
_ 16,30 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Joll1vUf!

- 8 horas.

Auto-Vlaçâo Catarlnen.se - CUritiba
- 5 horas.
Rodoviária SuJ..BrB8iL - POtrto Alegr�
-·3 hora-s.
Rapldo Sul-Brasllelro - ·;JolnvU.. -

r.s 5 E! 14 hora s.

TERÇA-FEIRA
Auto-Viação Catarlnense - POrto Ale·

gre -e-- 6 horas.
Auu,:.Vtaçã!o Cat.1Irmer.se - Curltlb&

- 5 horas
Auto-Víeção Catarlnense Jolnvile

- 6 horas .

Auto-Viação Cata:rlnen.se T!lbarAo
- 6 horas.
Expresso São Orfat6vl1o - Laguna -

7 horas.
Empnlsa GlórIa - Laguna - 1%

e (l-'h horas.
Expresso Brusquense - Brusque _

l(! horas..

A".to·VlaçAo naja! - Itajal - 15 no-
ra,_ . ...
Râpldo Sul BL GSllelro -'- JolnvUe - iiI'

:; e 14 horas.'
QUARTA-FERA

Auto-Viação Cata-rlnense Cur1Uba
- 5 horas.
Auto-Viação catarmenee Jolnv11e

_ 6 horas.

auto-vração Catar.lnense Laguna
_ 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - II.
e 14 horas.,
I�xpresso S1Io Crtstovao - Laguna

b horas.
Expresso Brusquense - Brusque

t6 horas.
Auto-Vlaçâo :taja! - (tJllal - Ui ho-

S'

Quando V. adquirir
uma caneta, observe

�JetV rafdt,...
Os fabriccantes dCJs cânetas SHEAFFER

sugerem, antes de qualquer aquisição,
um exame detalhado, uma cTítica im

parcial das canetas "TRIUMPH", com

parando-as com qualquer outra marca
e com outros preços. Com isso, você
terá a certeza de que descobriu aquilo
que a ciência tem provado - Que
"TRIUMPli" é a canetamais bem !aOH
cada, amais bela, a que escreve melhor
e CI que ultrapassa em valor o seu pre�

I

POrto

CUrltib&

Jóinv!le

CREST DE LUXO - CR$ 525,00
LAPISEllU.: c�$ 180,00

tinta de escrever, observe suas qualidades •.•
SKRIP não ataca o meca

nismo delicado de nenhuma
caneta-tin eíro nem as penas
comuns. Examine todas as

qualidades da tinta SKRIP
da SHEAFFER, que vão de

A comp o s i ç
a o da tinta

SKRIP é de ingredientes
1000/0 quimicamente puros.
Por isso SKRIP é de fluidez
extraordinária, seca rápida
me te e não deixa sedimen
to, o que proporciona urna es

crita clara, limpa, de fixidez
e durabilidade garantidas.

5 H ��!te�'R:S

_",nw.",�,'.,..v., Ipara o Br"sil:

M. AGOSIINI & eIA.LTDI.
.

raso

Expresso Brusquense
_ 16.30 horas.
Rodoviária Sul Brasil

-'-o 3 heras.

Nova Trento

Põrto Alegre

sua composição ao seu acon

dicionamento em cuba-tin
teiro especial.

"õ'Jlial de,Porto Alegre e)
Posto. de Consertos

Rua dos Andradas, 894

QUINTA·FEIRA
Auto-Yíação Cat.arlnense

Alegre - 6 horas .

Auto-Vteção Catarlnense
- 5 horas,
Auto-Viação catartnenee

- 6 horas.

SEXTA·FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
Auto-V\aç�o Catarlnense Curitiba

-�. 5 horas.
A u to-Viação Catarinense JolnvUe

- 6 horas.
Auto.v tação Cat�rinense LaJrUna

-- 6.30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 hor-as.
Auto-Víação ltajal - ·Itajal - 15 no

-as.

Expresso Brusquense Brusqua
lÔ horas..

.

Rá pido Sul Bras1)elro Jolnv1Ie
as 1\ e 14 horas.

SABADO
Auto-Viação Catarinense - Curitiba

- 5 horas.
Rápido SUl BrasllelrG _ Jolnvile -

às 5 e 19 horaa.
- 6 'horas.

Jolnvile.A llfo-Vlaçáo Catarinense
- 6 horas.
Auto-Vlaç.ão tJatarinense

_. 6 horas.
Exol'�sSO Slío Cnstov!lo - L.aguna

7 horas.'
Expresso Brusquense - Srusque

14 horas.
Auto·Viação Itaja! - ltajaJ - 13 bó..

raso

Expresso Bru-squenae - Nova 'n'ento
- 9,30 hOras.

Expresso G16t1a - Laguna - 6 .1/2
(' 7 1(2 ho!'a�

-�VA·-.r-'IE-D-O-·,-ITiJAt'--'
Procmrem na !.gêncla

Progresoo,
l..IVRARIA 43, LI'VJlJ\.RIA

ROSA

Tubarão

'-._"""_

CÓMERCI.A.NTE: Di um II·
'l'TO à Biblioteca do-Centro A.ca.
4émlco 11 .. F''M'1'efro. Coa·

trlbairu, uaim, pera • forma-

.
c.to �tnrl1) '00. e.atart.D......
.til!. ..wanbi I

.

("CamPanha ,r6-U'9TO"
.�.. '-. X.I. da "-Niro)

te

� .;p ó , ••••• � • ,.. •••••••••• .. •••••••

Aviso aos ,E'sludantes
EstudaIltes em. !'érlas que dese

I'm viajar conhecendo tõdo o .ffis·
Wldo poderão obter os fundos ne"

I
\t16sários execut.ando tM.ii tare.falue bem flxeculada lhes proporcio
nará ainda algum sakfo em di-

-'Im
t'iro.

.

Lnform. acõ�s à rua Visconde de
'.)\11"0 Preto n. '13 das L ,LS 12 ,e dae
14 ás 17.

.

. .,

: ,",

Porto Alegre

.. II
IV

II

Assegu:re desde já um

'NATAL FARTO E FELIZ
Venda� à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

, ALMEIDA, BASTOS & elA.

Felipe Schmidt, 2 -,.. 10 andar
aemsacrificio financeiro, adquirirJ..
do, em Juaves mensalida.des uma

CESTA DE NATAL

(I��c;Z_
c:>"�� ri
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postai, 326

O-:c;.égio Ba:niga-V.erd�
está construido o seu maJestOof
80 prédio e necessita de 8�
vaUosa Col8.bor.�

.=

A�_ z.. ......... ali.,. ·claejaóo.
combttteodo .. en. e ,_ pnrirla..d�
tioaaade .. tH1a� Grapl ... .abataaã.
de real ef�oMltie6p�eridda qUe eDtràa
_.ua f&InuI&,.� MaIl %aa JKC'YÍDC! ..
iDfeoç&ss ••�t1O de owttcamales ';ao·
4a maia gr--., decoReutec da .hemcaoidee.
A ftIlda.- tecla as l'anxtaciM em�
comdaala��.f.ciliUl'.�.

(Ut.�1h .....�

-CANfTAS E5fEROCiÃfKAb

U5I\"
(R�

:20-'00
;�����DI=====

-

. Barata' (iCbry'sl�r»
Vende-se urna, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar oom Lourival

Almeida - telefoRe '1.�ü6.

, .

FARMÁCIA ESPERANÇA
.0 I'&rmaeê.ttoo lULO UUS
Boje e amubl cor' ..... "refenda

Vrecu uei.bÜ • _trUlfaUu
.

- Belillc.,átiu - Pe�·

..riu - A� ii. �.n,),Clt..
.fiara.a.-.. a euta "ItNrvb� Jl,� reli:,.t'lElal'k _441...

HELMAR I!DA SÃO PAULO
CAIXA PO�TA\. 5700

NAN�I'HORH.MB01'ilO P�lAL
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para a escol�a da Mais Bela Voz COlegial
�e Rainha' da Cidade.

Hoje! - A's 10 'horas da amanhã - Hoje!
matinadas colegiais.

a-diretoria. da· �Clr resolveu- adiar"sine-die"--a CompeUção ·Uire de
���-_ .. "" Atletismo que estava marcada para lIoje. ��..�.��.w�_

'do Clube N.grandiosà regata
'Consoante tem sido amplamente O programa está assim organí- AGUIAR., , I'

Classe aberta aos Clubes da 5° Páreo - Ioles a 4 remos -

divulgado, r-ealizar-se-á hoje, com zndo : ' I Patrocinado pelo sr. Roberto Capital. 1.000 metros.

início ás 8 horas, na baía sul, .a 1° Páreo - Est;'eantes - Ioles Müller que oferecerá 'medalhás. I
Medalhas ofer-ecidas pelo pa- Taça 11 de Junho.

grandiosa e sensacional regata a 4 remos 1.000 metros 2° Páreo - Prova "Almirante trocínador, Homenagem a ORLANDQ CU-

promovida pelo Clube Náutico Ria- Homenagem ao Campeão Bra- Barroso" - Out-rígger a 4 remos .

C'
.' NHA, campeão Brasileiro de 1936

chuelo, em comemoração ao seu sileiro de 1936 e Estadual em di- _ 2.000 metros.
3° Pareo - anoe - nOVLSSl?;OS e hepta - Campeão Estadual.

a30 ano de existência, ocorrido an-I ye,rsos anos - remador em ativi-, Troféu Instituído pelo 50 Dis-

.,
..

:..
. ...

0"

• '. " 1.0(}�

',m,etrOS"I',
Patrocinado pelo sr. Em,iídíot - t' , d d -, O'rA'VIO LOPES DE I t 'it ' NI I Homenagem a JOAQUIM DE

Edgar Moritz que oferecerá meda-e on em. a e ,II o ava.
CI 'rVEIRA C

-

B
'

\
, ,- a m p e a o ra- lhas. .

sileiro de 1936 e Estadual em di- 60 Páreo _ Ioles a 2 remos _

versos anos. 1.000 metros .

.

Patrocinado pelo sr. Alberto, Homenagem a DltCIO COUTO.
l\Joritz, que oferecerá medalhas. decano dos timone:i.ros catarínenses

i

40 Páreo _ Ioles a 2 remos .... Campeão Brasileiro de 1936 'e

.. .. 1.000 metros. Campeão Estadual em diversos

Homenagem' a Fioravante Chi- anos.

rigini, Campeão Estadual de 1918. Patrocinado pelo sr. Charles
Patrocinado pelo sr. Manoel Edgar Moritz, ue oferecerá meda-

Galdino Vieira. lhas.

,i��no tom�n�o 13 de "LInho .�� �""48
.�--�----�-,_--��;;�--��----��------� ,

-1 Colegiais! CDmpareçam boje.e -lodos- os
d�;dingos às

.

grandiosas matinadas do

• ,- �

Osmarina Mongui lhote a Caçu
la do Samba Estrelinha permanen
te das matinadas colegiais.

Esta manhi a

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Zéca táu o grande animador das

Riachuelo

Na tarde de 'boje, no cjJmpo da fCO, o jogo mangural dO certame oe prOfiSSIOnaiS
Nesta tarde, na praça de despor- Ramos treinaram com afinco, drão de aço" este ano levou de O prélio está marcado para as

I
miro Melo orientará o prélio.

los da rua Bocaiúva, a Federação achando-se ambos em excelentes vencida O "ínitium". Trata-se co- 15 horas, sob a direção do "referée" Prêços:'
Oatarínense de Desportos dará iní- condições para alcançar os louros mo se vê de um cotêjo verdadeira- José Ribeiro. Cadeira: ..... . ... Cr$ 15,0'�
cio ao Campeonato Citadino de da vitória. Para esse colejo que I mente empolgante, onde dois con- As 13,30 horas será realizada a Arquibancada:. . .. iO,ol>
Prof'issionais Misto, com a realiza-

sem, dúvida constituirá o rnaéor e juntos se empenharão numa bata-: partida preliminar na qual serão I Geral: :.. 5,00'
ção do confronto Paula Ramos mais empolgante do ano, os dois lha de grandes proporções pela disputantes 'Os conjuntos de aspi- Militares não graduados
"versus" Figueirense. aguerridos adversários mostram- conquista das honras da vi!ória. rantes dos mesmos clubes. - Walde- e crianças: .. 2,00:

Como acontece sempre que é dá- SE' confiantes nas suas reais possi- Um verdadeiro desfile de era-

do início fi um certame da divisão bilidades, tudo indicando que a lu- ques da cidade, veremos logo mais

principal, a cidade esportiva aguar- ta será vencida pelo que
\

jogar no tapete verde do "stadium" da
da com indisoritfvel Interesse e o mais e melhor. Não há favorito é Praia de Fóra. No Paula Ramos, te- Simultaneamente

mais vivo entusiasmo o choque Ito que podemos acrescentar, b�-' remos ocasião de aplaudir as jo- ODEON hoje 2, 4,15, 6,30 e 8,45
que dentro de algumas horas tra-Í seando-nos nas últimas "perf'or- gadas eletrizantes de Fornerolli, IMPERIAL 7,30 horas

varão tricolores e alvi-negros: mancas" dos dois esquadrões. Mandíco, Benteví, Nenem, Ivan, Um sonho de amôr 'e beleza ..

,Não se trata de um embate co- A equipe paulaína sagrou-se, corri Chocolate,' Chinês, Katcípis, Brog- contado ao ritmo .ienbalador das

mum, desses que já nos fartamos muito merecimento, campeã no nolli,' Lázaro e Nicácio, enquanto maravilhosas, melodias de JEllO-,
de assistir. Figueirense e Paula j ano passado, enquanto o "esqua- no Figueirense teremos ensejo de ME KERN

ver e delirar de entusiasmo ante as
O homem que compunha com o

magníficas jogadas de Isaias, Gas- coração

Itão, Minela, Carrapicho, Moracf NOITES DE VERÃO
. (Technicolor)Diamantino, Marco, Néde, Geraldo,

5° Jogo - ponta do Leal x Cruz
Nicolau, Augusto e Laura. Todos

COM: - Corsel Wild.e - Jeanne
e Souza - ás 11,40 hs. - Taça (Margie) Crain - Linda Darncll ,

são elementos de, primeira grande- I!!I!!!!""'''''''''='''''''''=-,Preços: ODEON Cr$ 6,00 e 3,0,1 :ís
1],30 horas Cr$ u..o.o único. IMPElU-- RITZ hoje ás 10 horas da manhã

AL Cr$ 4,00 e 3,00 NA TÉLA� Jornaes - shorts

Censura livre. Creanças maí.u-os. comédia

-v-c ,:J..�Lj) ano§ 'poq�rªQ_��l].trai: Jla�, Ses- _.N_O_,P'ALÇ_O:_Show_ÇQl�g!�L ,_ .... ,,,--'

6
. sões diurnas.

- Preços: Cr$ 3,00 e 2,00Está marcada para.:: pr XIma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RITZ hoje ás 2, 4,1:;;, 6,30 e 8,31)

quinta-feira uma reuruao da As-
ROXY hoje ás 7,,30 horas

sociação dos Cronistas Esportivos
IMPERIAL hoje .ás 2 -horas

.
. 3 filll_le$.. e ..1,�eriado. .

Simultaneamente
de Santa üatarína para aprovação '

. Rosall·nd'-:R·u'sse'I -r--; '�'ei'vyn })o••-
dos estatutos é eleição da diretoria 1° Um filme cheio de lutas, averr- t' ••

"
- turas é per'igos ;' glasdefInitiva.,

A CAMINHO DO CADAFALSO

CINEMAS

4° Continuação do seriado
aventuras marítimas

O PORTO FANTASMA

Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 10 anos.

Festival pebo'Ustic8 do Flore8t8�
A esforçada diretoria do Flo- "Waldernar Fornerolli".

restal ,1<'. C., onde avultan em pri
meiro plano as valorosas figuras
do Sr. Timoteo Paim e José E. da
Rosa, organizou um grandioso res-

,

tival peholistícc, em homenagem
no nosso distinto conterrâneo Sr.
,Manoel D. da Luz, o qual-ofereceu
uma linda Taça de Simpatia. Este
festival -será realizado hoje com
início ás 9,00 horas, no Irtamado
do simpático clube Ipiranga F. C.,
DO visinho distrito do Saco dos
Limões, com a participação de di
versos clubes varze.anos em dispu
ta, de lindos troféus. O programa
está assim elaborado:

"Srta. Avani Nunes".
6P Jogo - Iprranga x Jabaquara

ás 13,20 hs. - Taça "Despachante
Alcides Cláudio".

ASSOCIAÇ�W DOS CRONISTAS
ESPORTIVOS DE SANTA

-"üA'P:ARI,NA- ...

sa ém nossovsoccer".

7° Jogo - América-x. .Cambunin
- ás 14,00 hs, _;_' Bronze "Bruno

Schlemper ",
8° Jogo - E. C. Unidos do Lira

� Esperança ....i ás 14,40 hs. - 'I'a

ça "Srta. Arinezfa'Vieira".
9° Jogo - IndfW!}:itderíte x Man

gueira � ás 16,20 �l:ts - Ta.{:,a "E-
uJidio Cardoso". .';; .. ,' _ .�.

_"

10° 'Jogo - Figueira'c'x Cruz'étrb
- ás 16,00 I1s - Partida de Honra
- Taça "Irmãos Carioni''.

O Camburiú F. Clube, antes de
seu encóntro (}om a equipe do A

mérica, batizará o seu novo jogo
de camisasl bola' e uma lindíssima
bandeira, t.endo como madrinha a

Exma Si:a. Maria Soares Dam.dei ,
I. F." esp'0sa do Comerciante Sr. Frede�
4° Jogo - Barriga Verd� x São I

rico Damdei.
Cristovão - ás 11,00 hs. � Taça

TpRMENTO

fO Jogo _:_ Florianópolis x Brasil
'(Infantil) ás 9,00 horas - Taça
�·)I1ARION".

PRESIDÊNCIA ,DO CLUBE NAUTI

'CO RIA,ClfUELO
Em referência a nota 'qire anle

ontem publicamos sobre o �niver
sário do Clube Náutico Riachuelo,
por engano saiu o nome do sr. Jau
Guedes da FonseCa corno presiden
te do grêmio alvi-celeste, quando
,êssa função vem sendo há longos
anos, ocúpada' pelo sr. 'Charles Ed

gar -Moritz. O sr. Jau Guedes da
Fonseca é o presidente da lLede�a
ção Náutica de Santa Catarina.
Aqui fica, pois a retificação.

COM: - Robert Lowery A que mUI��os fantásticos J .mel

2° Freddie Barthol6mew. em unia ,Ames fQi 'levada pelos seus c,peca-

de suas melhôres aventurlis dos ... Era'>sêu lJeijo�úmà nient�ra:!
.

POR FAVOR NÃO SE AFóI?E Qual. era o pecado de Janet

8° Um susto por minuto uma Sl'IÍ- Ames?

sação em cada cena Preços: RITZ Cr$ 6,00 e 3,00 ú&

UM GRITO 'NO ESCURO 2 e 4,15; às 6,30 horas, Cr$ 6,00 .':.1'1-

COM: Robert Lowery - Marie co; às 8,30 horas, Cr$ 6,00 e 3,6...
Me Donald ROXY - Cr$ 4,80.

,]e ROXY hoje ás 2' horas

,Marjorie Weaver - Pater Cokson
SOMBIlA DE SUSPEITA

3° Jean Parker - peter Cokson
AVENTCIL\S DE KITTY O'DAY

2° Jogo - Avante x Bagé - �s
il,40 hs. - Taçâ "Germano M't\Uer"

3° Jogo' - Florianópolis x Ju
,,-entus - ás :10,20 hs - Taça "C.
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. fÍt1lélZl!; Cih ette
!rf) nue tierfle oJljJéJre/lzo de ÓéJróeélr TE{'llicélnzelZfe perfCitó

PlJ1l ,.

F r
í

s o s anti-deslizantes

garantem proteção eon

r tra cortes,mesmo no ca

so de um gesto brusco.

DIPlOMATA
De matéria plástica, em

côres atraentes, contém O

GiIlette TECH e um pacote
de )âminas GiIlette Azul.

INTER-AMERICANA

SRS. ASSINANTES ARTIGOS DE PORCELANA
I

�

.Leonel B. da Silva, com per
feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços.
Qualquer informações com o

sr. Lucio Domingos d� """ jlho.

TE�EFONE 751. .

J':" D�:':g:��f'�:'�::1de todos. Dá esse tesouro ao wu'
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate.

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL dral Metropolitana.
Avisa aos seus pertadores de titulos já Integralísados ou sorteado.

de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Papa maiores esclarecimentos dirigir-se
80 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio
�élia Neto).

.

mMPANmA �AmNCA DA Im-
haàll. .. 1171 - ... :' 1)'111
Dc_eIOB III ftlU'�PO.nl

Cifra. do BstaDCo di 1944.

CAPITAL E RESERVAS
RellpoDlabilidane.
Recete
Ativo

Cr� 80.900.606.30
o-s 5.978:401.755.97
cr 67.053.245;30
• 142.176.603.80

Siniltrol pagol no" 61timol 10 aoo.

RelpoDlsl. 'tidade.
98.687.816,30

• :16.736,40 t.306. 20

Diretorel'
Dr�.1Pamphi1o d'Utra Freire de Carnlho. Dr' P'ranCll!ICO
de-�6,. Ani.io�M.'lorra,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOl6 'Abreu;

,

11 s p na .

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

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

Peçam lista

Ouçam diariernen te, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RADIO JUBa'. ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

7

põe a barba para o es

éanhoar rápido e livre

de irritação da pele.

ÀS CARACTERÍSTICAS QUE TORNARAM O ANTIGO APARE-

LHO GILLETTE O MAIS POPULAR NO MUNDO INTEIRO.

GILLETTE TECH ALIA NOVOS APERFEIÇOAMENTOS, QUE

PROPORCIONAM, MESMO AOS MAIS EXIGENTES. COMPLE

TA SATISFAÇÃO NO BARBEARI

-, ,
_:;;.

--
� ;;;

� -�:)

o APARELHO DE BARBEAR

TECNICAMENTE PERFE.ITO

G.;JVWS

Reclamem isnediete
mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iorrieee.

COMPRANDO, VERIFIQUE A MARCA
I

GEl(,
O(/- .�1-
Q l>
MAUÂ.

da afamada POR,CELAiNA fabricada pela PAiRCELAiNA MAUA S. A.

Estabelecida desde 1937 em MAUA, no Estado .de São Paulo. Não :

tem filiais
.

CUIDADO COM AS ]jMITAÇõES
Representante em Sa:nta Catarina:

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

Florianópolis

ARNOLDO �UAR�� CUN�O
Clmica Odontologia

.

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, com hora

marcada, a cargo de abalizado pro
nssíonal

Rua Arcipreste Paiva 17 ."

PASTA DENTAI.;
ROBINSON

,

..

Encerador
'"

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

RUA CRUZ L1MA,30 /
PRAIA DO FLCAMENGO

.

DATILOG AFIA
Correspondencla
Comerciai

Confere
Diploma

.. .

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

DIREÇ!O:
Amélia M Pigozzi

METODO: '

Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

-

A DIVULGACAO
Revisia. do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
-

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST AL, 775 - CURITI�A

l,
t

I
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Concêrto de Hazira Mansur L�� J��!�ioa�I!�t,,;
. i c .,; para uma reuruao, na série social.

. .

. te. Os seus dotes, a�slT� OrIt;I1< .. ",
dia '16 do corrente, às 19 hor

".

de par com a sua tecmca, têm-na . . as, 't
.

.' I did todas as excelentíssimas associafeito jur tamentc ap au 1 a C"·1110 .-

d I das, senhoras e senhor-itas, afim de.cantora as que cen tecem os se- '.'

grêdos de .sua arte, dignif'icando-n se tratar de assunto de lllterêsse'
da Sociedade.

J com a alma e com os recurso, de

sua classe.
Nazira Mansur organizou para t) I

seu concêrto de 17 do corrente UI11

lindo 'programa e terá a: acor.iuu I

nhar-lhe a execução, ao piano a

professora Olga Richster, outro d�

menta ar-tisfico que honra a cultu

ra catarinense. Áportunamente da

remos publicidad.e a êsse programa. 13.

Um herói de Riachuelo
Marcilio Dias, o Imperial Mari

nheiro que se destacou na Batalha

Naval do Riachuelo, a 11 de Junho
de 1865, tornou-se uma glória na-

Seu corpo, crivado de horrtvuis

cutiladas, foi por nós piedosamente
recolhido".
No dia 12, às 14 horas, o her.nr»

marinheiro exalava seu último S1IS-cional.
Nascido no Rio Grande d.o Sul piro, e no dia seguinte (13), pelas

verificou praça, como grumete, no 10 hs. da manhã, com rigorosa f'or .

,

Corpo de Imperiais Marinheiros, orn
.

malidade, foi sepultado no rio P:l-

6 de Aeôsto de 1855, na Côrte, con- ; raná.
�

I
Nazira Mansur, a nossa' muir«

tando então 17 anos. Marcilio Dias, "a praça .mais -íis-
aplaudida soprano, vai proporcio-

Comandava o Corpo de Imperiais I tin,ta." da Par.naiba, é hoje urna . .

Irrar a sociedade de Flor-ianópo is,Marinbeiros o então Capitão de I g1ona.

da .Mannha d.e .Guerra e 1IIll
em a noite de 17 do corrente,' uma

Mar e Guerra Francisco Manoel perfeito Sirnholo Nacional!
encantadora hora de arte, nos sa-

Barroso. Honremos a sua memória! Iliões do elegante "Clube 12 de Agús-
A 18 de Janeiro de 18fl(i passou André Nilo Tadase o

-------- Ito". Nazira tem sido festejada pela
Se flCOS quereia ficar élite artística das principais capitais
De. modo facil eleg91 e cidades do país, fazendo-se mil·

Fazei hoje uma inscrição sagrar como a feliz possuidora <1<:

No Credito Mutuo Predial uma voz que rivalfza com as mais
belas que se têm ouvido ultimarnen-

da Fragata "Constituição" para o

vapor "Recife", que estava "oh o

comando do 1° Tenente Delfim Car
los de Carvalho, servindo neste .na
via até 19 de Maio de 1858.
No ano de 1861', o navio "Par-ieu-

�:"d;i:�t:l�r�;�::ç���r�ia����� �;i!'�:'.Caixa Econômica Federal·(rue no regresso, 15 de Maio, r.·j

promovido a 38 classe.

em Sanla C:ala -oEm 11 de Maio de 1862 foi r;'()- II ri amovido à 2a classe e a 14 d.e JUIlCI.
1'0 do ano seguinte foi matricula.ío
na Escola Prática de Artllharia,
havendo concluído o curso COIJI ,; ...,

exames realizados em 19 de Dezem
bro de 1863.
Passou U servir na canhoneira

"Parnaiba", a 29 de Dezembro de

1863, sob o comando do 1° Tenente
Aurélio Garcindo Fernandes de Sã.
A 26 de Julho de 1864 foi prol1lo

vído a la classe.
A Batalha Naval do Riachuelo

que tivera início as 8,30 IIoras', con
tinuava em sua fúria, no íntensi da
lufa, e as 14 horas ainda era inde
cisa. O bravo Marcílio Dias conti
.nuava no seu posto, como Chefe de
um rodízio da "Parnaíba", que ps

tivéra sob a abordagem dos "Taqua
ri", "Salto" e "Marquês de Olinda",
sendo este, após a abordagem, apre-·
sado.

A bordo do "Parnaiba" exislíam
263 valenfes que se defenderam he
róicamente dos 500 paraguaios, c

<Iuando mais intensa era a luta pr
la abordagem, resolveu o seu ('(1-

man.dante Aurélio Garcindo, o1'lk
nar ao oficial imediato, 1° Ten. Fir
mino Rodrigues Chaves, que lanças
se fogo ao paiól de polvora, 5endo

designado para esta tarefa o Zs
crivâo (Intendente) José Corrb dto

Silva, que se dispunha a cumpJ'Í
la,. quando soaram gritos de "Viva
a Nação Brasileira", Viva o Impc"
rad.or! Viva o Almirante Tamarllla
ré! Viva o Chefe Barroso! ViVE ii

-Guarnição ,da Parnaiba!"
"Eram vozes dos nossos marinhei

ros e soldados, acometendo resolu
tamente os paraguaios, que se e :ca

pavam por haverem percebido que a

Amazonas e a Belmonte vinham em

nosso auxílio, e também a Mearim".
O oficial paraguaio que prof'wa

ra nossa Bandeira, 'e mais 30 cOJn

})anheir05, estavam mortns no tGlll

badilho ,da Parnaiba.
Entre os nOSS05, vitimados deno)

dadamente no cumprimento do 'Ie

ver, se achavam, além do CapiHo
Pedro Afonso e Guarda-Marinha
;Greenhalg, a bravo Tenente do 9°
Batalhão de Infantaria, Feliciano
de Andrade Maia, que se mant.e\·e
<em seu posto "até cair desfaleci(b
pelos golpes ·do inimi'go" e o iniré
pido Imperial Marinheiro Marcíllo
Dias" que tanto se distinguira ZIOS

ntaques de Paisandú, imortaIi7.fJu ..

se ainda nesse dia.' Chefe do rodi.
zio raiado, abandonou-o somente
quando fomos abordados, para s:.:s

tentar .braço a braço a luta ,de sa

bre com quatro paraguaios.
Conseguiu matar dois, más teve

iie sucumbir aos golpes' dos outros.

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 supetior torna público que, em data de 13 do
corrente, às 14 horas (2 horas da tarde), a 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

A DIRE1'ORlA

Objeto
Um relógio pulseira "Morny Swiss",

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

Um pregador antigo, de ouro de 18

quilates, . com chuveiro d.e 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 re�ógio pulseira "AsfinJ', 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,

cravejad.o de brilhantes e diamantes, 1
péroI'a e 2 rubis, peso 4 ·e-..,meia gramas.

Um relógio pulseira "CkUNY", de

ouro, 18 quilates, 15 rubis, tendo''1.1!ll bri
lhante-pequeno de cada lado e 2 rubi& ca

librés, c/pulseira cordone vermelha.
Um relógio pulseira "baIto", com 15

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

lates, 2 pe,dras agatha, feitio de bolas.
Um relógio pulseira "oris", calendá

rio, fundo de aço, com pulseira de mate

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

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

uma ametista, peso, 1 e meia grama.. 11

Os portadores das Cautelas' acima numeradas pod,erão, até a

data do leilão, retirar da relação os objetos a elas corresponden
tes, mediante pagamento da taxa própria, proced'endo' à reforma
ou ao resgate do empréstimo respectivo.

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

•

O arrematante ficará sujeito &-0 pagamento imediat-o mÍni�o
de 20% do valor da arrematação, devendo dentro de 48 horas
procurar o objeto e coml?letar o pagamento, clorrespond.ente ao
lance oferecido.

.

.

.

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

Quaisquer outras informações serão presta,das 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 EconômiCIl Fed.eral de Santa Cata
rina, em Florianópolis, 3 de Junho de 1948.

Arí Mafra - Seereártio Geral.

2 18

Aluga-se
Linda e confortável resid'encia

recentemente construída, sita ã'
rua José Boiteux nO 9. Tratar com
o proprietário á rua Timdentes nO"

3 112

Festival· da Juventude Católica
Dia 11, á noite, no Teatro Alva- O coro do mesmo estabeleoimsg..

1'0 de carvalh.o, a Juventude cató-l to ele ensino, so� a dü-e,?ão �� Rev,
lica levou a. efeito um bem progra- sacerdote vocalizou O (.,.Jgante
mado espetáculo litero musical, de Pedra e "Agnus Dei ", este de'

com .entrada gratuita, porém me- Biset números recebidos com calo-

diante ingresso-convite. rosa entusiasmo.

A popular casa de diver-sões es- Entre os- números de música de-

I.eve simplesmente superlotada, clamaram os estudanf.,es Jaison

com centenas de pessoas em pé, Barreto, Tycho Brahe Neto, Alvaro.
"Pericon". Brandão, sríta. Olga Terezinha Ra-

As 20 horas teve início a festa, mos, Celestino Sachet e srita. Olga
com o "Ranchera", executada por Asves, sendo todos muito bem su

numerosos pares de distintas alu- cedidos e aplaudidos.
nas dos nossos estabelecimentos O festival constituiu, sem dúvi

de ensino, número êsse organiza- da, um grandioso acontecimento
80 pelo prof. Wilson Pessoa, pre- Racial e cultural, merecendo fran..

sidente do Teatro do Estudante. cos
'

elogios a incansável Direção ..

A execução esteve magnifica, da Juventude Calólica' pela en-

merecendo prolongados aplausos. cantadora iniciativa, com a qual
A seguir alunas dr, Colégio Cora- deu eloquente exemplo de interes

cão de Jesus cantaram "Ave Ve- �;p. pelo des.envolvimento intelec..

{'um" de Mozart, -sendo aplaudidís- LUaI artístico da nossa juventude
simas. dentro de diretrizes sadias para'
A alegoria "A boa e a má Im- orientação segura e firme no de..

prensa", interpretada pelas inte- scmpenho de sua grande missão

ligentes meninas Enedina Sousa, no seio da Pátria.

Jea�ine Pereira, Karina Wulf e Congratulando-se com tão louva
Maria' de Lourdes Prima, foi es- vel e nobre jornada de arte e de

plêndida, alcançando entusiástica dicação á mocidade da nossa ter

salva de palmas. ra, fazemos votos para que a Ju-':.
O quinteto de cordas e a Orques- vcntude Católica continue a nos

íra do Colégio Catarisense execu- proporcionar feslas tão belas, tão
taram respectivamente, "Solo. mio" atraentes 'e, sobretudo, tão educa-· �
e "Marcha guerreira dos Saoerdo- tiva. J"
tes.", números que alcançaram ex- Elas valem por um grande pro-
traordinário exito. grama de ação cívica e moral.

4 130

�
.- .. -_ _ ---_._-.._. ...,. _-_._..".-_.__.._._._._._ _

. .- ."..-_._

� Aos Senhores Fotoqratos
� e Amadores

I5 135 RECEBEMOS DA REPU,TADA FÁBRICA INGLESA

iLFORD, FILMES E PAPEIS FOTOGRAFICOS

SOMATEC
Fone 1658 �

..-.-...---....._._,...".--...._..- •...•-.-.-•...•---_.-�-.---.-_........---_._..-.._-.-...---�

Conselheiro Mafra, 54'

6 136

FRECH,ANDO •••

" 154

I

A U. D. N. catarinense, como se ve]J1 notando por vária>

manifestações, está com o sr. Ademar de Barros. _o Diário
da Tarde, órgão da eterna vigilância, tomou francamente a

defe&a do Goverpador paulista. Os deputados federais e es

taduais da U. D. N. bandeirante, entretanto, formam decidi-
'da e violenta unanimidade contra ° atrabiliário ocupante
dos Campos Eliseos. E os jornais udenistas' de São Paulo
também acusam dos mais feios crimes ° atual desgovêrno.
Um deputado federal houve - o sr. Paulo Nogtteirl;l. Filh<>'

que ficou com o· �r. Ademar. O mais alto órgão da U. D. N.

reuniu-se e o expulsou das fileiras, como traidor. Recente
mente alguns yereadores udenistas foram também expulsos,
pelo mesmo motivo e com a mesma pecha de traidores. Ora,.,
a U. D. N. é um partido naçional. Sendo assim, de duas uina:
ou os expulsos foram barbaramente injustiçados e não lhes:

cabe a aviltante ·e degradadora qualidade de traidores, ou; ,

essa qualidade lhes cabe perfeitamente; Se lhes não cabe.
'cumpre à suprema direção udenista renabilitá:lós" perante a,

Nação. Se lhes cabe a me,dida não pode ter caráter regional e

deve ser estendida a todos os udenístas· ademari'stas ...
Para destruir essa lógica, só a confissão de a U. D. N.

não ser partido nacional ...
Com a nova direção, a U. D. N. rem que decidir: ou reha

bilita aqueles que execrou ou expulsa- todos quantos, COm(}'

êles, apoiam o sr. Ademar.

Em outras palavras: ainda l1a traidores' que não foram'
\

punidos. (

J
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218
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.;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


