
! Sacand sôbre o futuro

NA SESSÃO DE ONTEM.; DA ASSEMBLÉIA, o DEPUTADO LOPES .VIEIRA ,PROP
�

SER' NOMEADA UMA COMISSAO DE MEMBROS ·DO LEGISLATIVO, SOB A PRESI
ZENDA, PARA ESTUDAR AS POSSIBILIDADES DE O FUNCIONALISMO PúBLICO E

VENCIMENTOS

Florlanópolls-;-- T�a·feira 15 d, Junio d. 1948' M. 10.213

o udenismo municipal, ao tempo em que ainda estava longe ,'1Ü>'

puder, fez contra as passadas administrações cavalo de batalha de
créditos especiais. Apreciavam essas medidas administrativas, enti'c-·

tanto corriqueiras, como verdadeiras, monstruosidades, das quais re-,

snltariam 'pavorosas consequências para o Município e pelas quais de

ante.mão responsabilizavam os cidadãos dignos, e próbos que, com

Incontestável sacrifício de interesses pessoais, procuravam levar a

efeito a' obra de nosso progresso., Entretanto, após assumir o govêrno
do Municipio, os próceres 'udenistas elp pouco tempo mudaram de

idéia a respeito dos créditos especiais. Tanto assim que, nos p1'ime;I'JSI
meses da administração do sr. João Colin, os tais créditos .especiais,
atingem um total de quasi 200 mil cruzeiros, todos devidamente aorc

dados e aprovados, por "maioridade" de votos, E deve ser observàdo.
que todo esse dinheiro já comprometido, em despesas pre-determina.•
+as, ainda não entrou na tesouraria da Prefeitura, pois foi sacado �ii.,

hre o futuro, "por conta da arrecadação do ano em curso".

E, entretanto, emquanto vai dispendendo o que ainda nem síquer
�,Tecadou e de acôrdo com planos em que nem sempre são consultadas.
ou atendidas' as conveniências mais evidentes da coletividade, a a,hni-·

nístração do sr. .Ioão Colin' reserva-se o esdrúxulo direito de recusar

pagamento a contas já processadas e perfeitamente legalizadas, apenas.',
por que tais contas provêm de administrações passadas, O procedimen
lo sôbre ser ilegal, obedece ainda a .uma ortentaçáo insprrada <:'Il!,

sentimentos menos elevados e num critério pessoal, bem pouco Iouvavel,

Débitos resultantes de contratos de serviço já prestados não sã ...·

saldados e, para explicar essa falha .de cumprimento de compromissos:
[l.efinidos e inquestionáveis, alega a administração que não pode salis

f'azê-Ios antes que 'ejam concluidos os trabalhos da Comissão de lev!in

tamento da situação econômico�financeira do Municipio. E si essa C,)-.
missão demorar' cinco ou dez anos em seu trabalho, os credores habi

litados pelos serviços prestados ou nlateriais que forneceram à Prefeitu

ra, deverão ficar esperando?
Tal critério, inegavelmente, depõe contra' o crédito da administra

ção e não faz honra, também ao administrador,
(-De"A Noticia", de'13/6/48).

D lI.6.DJ ANTIGO DLOUO D. u.NT.A C.AT.AJUN.A
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I Praga, 14 (li. P.) - Ao assurnzr a

Perdoe-nos o deputado Waldernar Hupp que nos confessemos, presidência da República o SC'1ilO'
.de nossa pa�t'e!.. decepcionadisslmos diant.e dos supostos documentos I fI ' C . ld .' .

'.

.

que leu na sessao de 8 do corrente da Assembléía Legislativa, mas de \. e.l:ent�: .otteswa . p!O�unclt..1 ()

cujo teor só ontem, através da publicação feita pelo jornal udenisla seguinte [uramento, de acôr.do ';om

desta Capital, tivemos ciênola. De esperar não seria que, depois de ta- a fórmula da nova constituicâo:
manha bulha que os anunciou como válidos a tal ponlo que puse-se em "Prometo sob minha honra e ;:;'�n�-
cheque o mandato do ilustre representante do P. S. D. naquela Casa, "' . . .

';

08" documentos exibidos tivessem produzido apenas o efeito dum rojão cIencIa. �ue cu�pnrel meu dever,
lançado aos ares eorn ·p�.t.répito de propulsão, mas que falhasse desas- no espírtto do SIstema democrático

�.rosamente,
no momento preciso em que .deVêra

estourar ...

F.OgUete IpoPul�r d: acôrdo com os desejos
sem bO!llba.. . I ' . _', . . e no interêsse do povo, zelando '1(:-

POIS, na verdade, <1,Ue espeCIe de documentação nos quer Implllgll' .' . .

_. 1

U sr. Waldernar Rupp a respeito das pr-etendidas violências que as'
la prosper-idade da República c obe-

autoridades estaduais p municipais de Chapecó teriam praticado con- I decer à constituição c ás o-rtras
tra os inlerêsses. da U. D. N. naquele município? Apenas - vejam l Icis ".
hem - ofícios e-telegTamas dir-igidos pela própria n. D. N., secção
de Chapec,ó, ao dr. Juiz Eleitoral da 35a Zona, denunciando aquelas
improvadas violências. Onde o documento de maior validade, que

•

c?mpro�e, s�m sofismas, sem suspeições, qualquer daquelas viulôn-
elas? ��o c::lstem, nã? vieram pelo menos a público. . Ilntransl·gentes OSAliás, E!_sse expediente, que não chega a. ser absolutamente uma '1'documentação no sentido em que no-lo quer fazer valer o sr. Walde- , •

t d. m�r Rl�PP, leria sido, a seu d.c:,ido tempo, aten_dido l�ê!o dr; Juiz Elei- 'oreVIS as atoral da 35a Zona, a quem 101 endereçado. Não o 10l'? Põrque não! .

recorreram à i�stância superior, na oportunidade que a. 10gi slação .� loOl·aoaeleitoral lhes facultava, os dir igerttes da U. D. N. estadual?
Convenhamos, portanto, em que vem tarde, realmente, a par-lenga

do deputado udenista, a cuja ilustração e honradez é forçoso render:" . Campinas, 14 (A. N.) - A Mo
se preito, para que se lhe rec-onheça que, se. t.ão retardadamen 11' \'e"l giana despediu 150 empregados CC'11I

expór
.
apenas uma das faces da questão, passada em julgado ou jul- menos de dez anos de serviço quegada improcedente por quem de I dir-eito, e porque algum interêsseI'

'

menor que o de direito lho inspira, sem que o justif'ique própr-ia- .

recusam voltar ao trabalho. OS CIJ!

mente uma trregulartdads do pleito· já fóra da órbita de qualquer re- !pregados que gozam de es!ab;Ul.:I'

IJIJ'so l�gaJ. E' bem 've['dad'e que o sr. Waldem�r Rupp o d·eclara: pre- I de estão sendo advertidos de que
tende defendel'-se, num replo em que se expoem mandatos do povo, '. '. "d

-

'd
..

('onl 1'a acu�açi5es que lhe teI'ia feito o sr. Cid LoureS" Ribas. Nem as-
I es�on, erao a proce�so a lllIIllS-

sim; porém, atinamos com a validade dns pr,et.ensos ctocumen:tos que.
trahvo.

,

,vieram a flume. Quem acusou foi, �im, o sr. :Vá!dema( Rupp. Se pa_ra I Ontem, à tarde, � direção da Es-.
;alguma prova serve a do(:urnentaçao ·que expos e preCIsamente em ta- trada convocou uma reunião dll'"
vor da posiç,ão de dell:ll1ciânte, que cabe a êsse representante udenista. irante a (IUal um lideI' sindi a1 : IIC-Defende-s.e ele, -de que? i.

c I

E' ind1::lbiLável que, se alguém houvesse dito ou escI'ito que tais Ilou aos companheIros para que \'01-

.{!enú;:lCias era·m falsas, não ieri.a acusado ou agTedido ao �enu.nciante, I tassem ao trabalho. Mas cêrC'l' de
em 1also. Os docu.mentos pllbhcados nada provam a maIS do q'J� o jmil fer.roviários que tinham COIiI
tato d� haver. a:'.u. n. N. de Chapecó fe�to acusações, denunciando ao parecido responderam qu nã ''':''
dr. JUIz de DIreIto falos que, a terem sIdo oportunamente comprova-I .

'
_

e
.'

o .1 a

<los, não haveriam de ficar sem as con;;equências que a lei estabelece. balhanam enquanto nao fosse 1'e

Ora, viesse alguém dizer Cjue taL" fatos não eram verdadeiros, - eram I solvido o seu aumento. de süJú-

I?entiras adrede eslúdadas para armar ao efeito pol'ítico. Que se devêra Iri05.
. ,

:lazer para, desmascaraI' a êsse tal? (Pôr-lhe diante dos -olhos o I

,comprovante. da sanção legal,aplicada aos violadores das liberdades ipolíticas. Fê-lo o sr. Hupp ou qualquer dos dirigentes da ·U. D. N.?
--------------

Não. Mas trouxe a público.,. o teor das próprias denúncias suspei-.
tíssimas como depoimento em causa própria. 'O DOVO' pres·ldente.Não. Positivamenle, dessa fórma, não conseg�lirá o sr. Waldemar I

. '.

Rupp esclarec'er ou provar cOIsa alguma em desfavor do- seu antago- I

d T b'l
·

nista ou do P. ? D. Haver?mos de ver como se invertem os papéis,! a c ecos 8vaqulaquando o sr. CId Loures lbibas, repLado a defend,er-se, por sua vez, I . T
•

• ,

ler e publicar a documenLação que possue para desfazer as acusações Praga, 14 (U. P.) - ConfnrIll('

que lhe tên�. sido fei.tas. Podemos adiwntar que não se trata _de uma era previsto, Klemen� Gottwalrl foi

??cuIl2enL�ç�o . susp·e;ü� como por, exemplo aquela decla�açao �u_m I eleito hoje presidente da Tclwco'i-
1'01.. Joao FIlIpp�, que nao e�cont:�lU ·quellJ. lhe abonasse a fIrma smao lováquia O f t

-

d t _

<lOIS deputados de sua greI pohtIca. Serao documentos a cuia coletá
. a o nao esper ou SUl'

presidiu exatamente o critério,' da a,bsolüta insuspeição ... 'Veremos p1'e�a, uma 'Vez que o atual pri'lwi
isso, dentro de vinte-e-quatro horas, Lalvez.

'-

.

1'0 ministro era candidato lilllcn à

eleição pelo parlamento comunista.
recentemente eleito. Os 296 .derJl!ta
dos escolheram. o novo presidente
da República por aclamação ç Jo
go em seguida vinte e uma' salva�
de cal�hão anunciaram a nova, ee

quanto aviões de policia sobrev oa-

Uma carta' do dr. Carlos Gomes
de Oliveira

A propósito de um discurso re

cente do General Mario Travasses.
o Dr. Carlos Gomes de Oliveira di-

sua destacada personalidade, üizeI'

que não fui dos que o aplaudiram
àquela altura da sua orção.
Não é meu ohjetivo, discutir a,

de razão Ol� sem razão do golpe mili
tar de 29 de outubro. Acho mcsni�

righI-lhe a seguinte carta:

"Florianópolis., 11 de junho
1948.

,que não estamos ainda em cOlldi-

sos. ções de 'espirito para apreciá-lo
Ouvi o seu discurso na séd�; dt" com justiçaç. Mas permita dizer que

50 Distrito Naval 'esta manh'l. (' não considero acertado relembrá

pude,'. peja segunda vez, admirar
() ·brilhante espirito de V. ·Exa.
Encantava-me com a sua , fe!L!

comparação entre as circunstâncias
em que .os soldados de terra pra
ticam os seus feitos e aquelas (,1l1 Jamais as vimos em posição mais

que o fazem marinheiros e aviad.t). dignificante, e até um m.inist�ri()

res., Para aqueles há sempre un) novo - o da Aeronáutica - ivi

local certo onde se plántem mar- criado para elas.

cos indeléveis; para estes, apenas 'Saimos de uma guerra vitonosa

um �inco Je fumaça ou de espunw, sob o seu govêrno. E tão ident.ifi

no espaço ou no mar infinitos, as- cada.s estiveram sempre essas Fôr

sina;lam, como lápides fugazes, a ças com Getulio Vàrgas, que só

epopéia de U111 momento. Impossi- graças,ao apôio delas poude ele mn'1.

veI fixar para a lembrança da pos- ter-!Se, 'por tanto tempo, no po·!er.

teridade, o local ode todos os hero- e realizar tantas obras meritól'Í:ls.

ismos aére.Qs ou uàvais. como Volta Redonda, Vale do Ri()

Dai, ás vezes, a impressão de Doce; e outras, sem falar na dc"eo-

esquecimento a que parecem v 1ta- buta e exploração do petróleo ini

dos. Acompanhava eu assim o seu ciada em seu go.yêrno.
discurso, quando fui chocado por Só, portanto, um mal entendido

uma nota dissonante. É que, f:I- ocasional poderia ter criado o dis

'land.o sôbre a unidacte das fôrças sidio ode 'que resultou o golpe mili

armada�; V.. Exa. exaltou, emhora tal' de outubro de 1945.

de passagem e ,no a-rroubD de um O país caminhava para a reCOliS

improviso, a data de 29 de out!lhro. tituciona,lização em termos da oc

em que foi, desposto do govêrno, mocraCÍa liberal. Contigências p >li-

o dr. Getulio Vargas. ticas, entrentanto, deflagraram séria

Era eu um dos muitos brasileiros crise que começou cóm a conhel'i
da Carta de José AUlérico e a candi
datura 'Brigadeiro Eduardo Gomes.

Dai, de incidente, em incidente che�

gamos á 29 de outubro que fôra taI�
vez inevitável.
Acabava a Guerrlf e graves sc

riam os dias que se 'lhe. segueriam •.

O Brasil arrostara com parte dos
anus dela, devia arrostar com as

suas Iconsequências, como todo I)

mundo e ainda haveria de sofrer
uma das mais-sérias crises politjca� ..

até ,a deposição do habil timoneiro

que o vinha governando. A vida .iI..,
era cara aqui, como êm torla parte:
estavamos ás voltas com uma 'infla:'"

lo. Seria preferivel que ·os milit:�
res o não fizessem.
As Fôrças Armadas tiveram

grandes aspirações realizadas com

Getulio.

Exmo. Sr. General Mário Trava�-

o Marechal AlexBo- As novas iustalações
der está satisfeito do Tribunal de ..

Hio, 14 (A. N.) - O Marechal, Rec'ursos,AJexander, visconde de Tunnis, vi-

sitou, ontem, em companhia do
Presidente da República e Sua comi

ti�a, o hip'Ó,dromo da Gávea, JfJde;
entrando pela pista gramada, pl'O
cedido de batedores do, ,Batalhão d;e
Guardas, teve triunfal recepçao

Após a chegada dos autom,',veis
na frente do pavilhão' central, os

ilustres visitantes foram recebiA(Js
pela diretoria Jokey Clube Brasílei.

ro, sendo conduzidos à tribuna de

honra, de onde assistiram ao de

senvolvimento do grande pri'mio
"Visconde de Tunnis" ganho pelo
cavalo "Clarão". Depois de realiza

da a prova de honra, os visitantes
deixaram o hipódromC?, com a"

mesmas demonstrações de apbilsos
por parte da grande assistênci 1 aJ]

Rio, 14 (A. N.) Realizar,-s.,_.à
no próximo dia vinte oito do corren

te a inauguração da nova séd(� do
Tribunal' Federal de Recursos (;m
edificio próprio, à Avenida PI't'(i-
dente Wilson.

'

O Tribunal acha-se condigname;]
te' instalado no edifício onde fun
cionou o Conselho Federal do Co
mércio Exterior, ocupand� todas as

dependências. Para o ato inaugllI'at o
presidente, ministro Afrânio C!)S

ta, convidou o Presidente da Re

pública, presidente das ca5as par·

lamentares, presidente e mini.-tr!l
d.o Supremo Tribunal Federal, dt'

sembargadores, juizes, procuradores
da República,' ministros de Estado,
altas autoridades civis e mi!it!lt"e$
e ; n�:1 renS3.

rum Praga.

ligados 3,0 govêrIÍo que, vencendo

embaraços de trânsito, foi pal'a o

Palácio Guanabara, naquela TI'lite,
Recife, 14 (A N.) � Confima-sf! tend.o. até oportunidade ,de cumpri

que o \ransatlantico ingles "CharJ- mental' ali, o General Cordeiro de
ton Monarch" sofreu avaria lllas Faria, emissário das fôrças suLle

caldeiras, pouco depois de' zarpar vadas, e a quem V. Exa. represen

d.este porto, com destino a Montc- tava na solenidade de hoje. E,�sa

vidéo.
.

circunstância está, pois, a indIcar

O na�Ío foi socorri,do por l1Iil as razÕes por que não me pclrlL.l
rebocador que vinha do Uru�nai, ,soar bem a referência áquela 1>1ta,

e trazido de volta ao Recife pUri\ Tentei, por duas vezes, falar a V.

reparos. O outro navio, que cht.!;.!ou Exa. para cumprimenta-lo pelo seu

rebocado tàmbém, com avarias nas discurso e expressar-lhe a minha

máquinas: é o petroleiro noru�p;lIês restrição. Eis porque entedí de

"Ranja", o mesmo que/ há pouco meu dever escrever-lhe esta carta

tempo pediu socorr:o na altura do para, com o respeito e consirlera
Hio Grande do Sul. ção devidas ao seu alto cargo, 1.' á

Navios avariados

,presente. Conclue na 3a pág.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISAAR CAMARGO :;.!Ninguém há que preten.da esru-

Horarr·o das"
.

dar a evolução do pensamento de I·
.

. empre- um povo e deixe de analisar pr-o. i
........ 0fieIua • rua J'" sas ,r'o'dov,·arl·as fundamente a influência da religiâo I
•

l"IIIIIe'.,,, I' na sua história. É que há uma rela-

O"'torl RUBENS A. RAMOS ção-muito intima entre a formação
� nI_ _n_ II' SEGUNDA-FEIRA' I ilt 1 d

<
, ..

• ..... • • ....�......ra Expresso São ClstóvAo _ Laguna _

cu
. H.ra e um povo e. os prmC11l1OS

B1DNEl NOCETI 7 .horas, r�t:b.gJ.osos que o norteiam.
Dlret.to ... ,&MI1ICIe. 16 horas. I' 1GUSTAVO NEVES Auto-Viação' Itajal _. Itajaí _ 111 ho- .Em geral, a primeira maníf'esn.cão

Clllef. ti. Palilllaçle� ras�xpresso Brusquense -;- Brusque _ I do pensamento filosófico aparece
R.iNCISCO LAMAlQUJI : • Expresso. Brusquense _ Nova Trento numa tentativa de explicar o senti-
�her. 4. l.pnale.:. -'116,30. horas, .

•_'qrm CABRAl. D.II IULY' Auto·Viação Catarlnense - JoillvUe meuto religioso de' que o 11011]1;:11
.

R�re8entaD&e: /

- 6 horas. {; possuido. Abro um manual de fi-
, Auto-Viação Catarlnense - CUritiba J f' '1

.

f ,-

·A. "8. LARA _ 5 horas. 050 'la e. e e me In orma: 'não se

,

la.. ""."or Dantas. ". _ ..
Rodoviária Sul·Br8llil - Põeto Alegre. pude falar de uma filosofia 01';(."1-

- 3 horas. ,

.
. ..

.
aDelar , Rapido Sul-Brasüeíro - JolnvUe -' .tal com caracteres próprios e d(;-

..... 11-1'24 _ Rio 'ele J••oIr. ás 5 e 14 horas. ! ,. 'd' >', trs .

d 1"-
IlAUL CASAMAYOR . TERÇA-FEIR�

.

�Im os. J," que, a raves a re Igwo,

.... I'.U... ele OU".lr.. :1 _ gÍ"�u�-via1�a�atar!nense - POrto Al�-! os povos do Antigo Oriente possui-

I
S· ••d.r I Auto-Vlaçã'O Ca+arrnense - Curit1ba ram verdades filosóficas".

1'4tL 1-'873 � Si" .,."... _ A�t��;i��Oi Catarlriense Joinvile A cultura dos povos do Antigo
- 6.horas. Oriente teve um carater esscnciu l-

. ���;:;'V::ts _ A�t���:;.ãO Catarmense - TTlbarAO mente tradicionalista. Era consti-

Ia. .,......... Or' "._ Expresso SAo CriBtóvAo - Laguna

--.,.,
tuida por um depósito doutrinárí«.

De "'_.. 7 . hora" .

...." v�.. '''' Einp�sa Glória _ lAguna _ 7� por uma tradição cultural, geriil ..
l'rIla_r. .••... CrI 11.- e 6>,j, horas. ..'

. I
t 'j" -I d" .

•4111 .•... __ ••••• Cri •••• Expresso Brusquense _ Brusque _Imen e consi, erac a como e or,.(;P111

Iif".er. ·

.....1.". CI" ••• 16 horas. / dívina conservada sob a zuarda de
. • k�to·Viaçl\o ltajai ltaJal - 15 ho-I' , .

'"
.

No ''''-riOI raso i.
.

-
I sacerdotes, de sábios, ou de Lima

1IIl_� .- 1" _.. 'Rápido Sul Br'asllelro - Jolnvlle - às I casta social .

_... . " •••••• - 'VI<. .- 5 e 14 horas.
. .

"'í*4"r. ......•. CrI ...... QUARTA-FERA· 1 E da religião tiraram a sua filo-
......... ,Auto-ViaçAo Catarinense - Curitiba I ._

.

,-·1. 1:1." _ 5 horas SOBa .

. . Cr' .... Auto.Viaçâo Catar lnensé Jolnvlle - Não se pode penetrar a a1mi• .1,)
- 6 horas.

Auto-Viação' Catarmense _ Laguns povo indú sem se deter numa ar-á-

I... ,

ÁlI!illlletell 1ItedlaaC.
-

�......... 630 h

I
-

Ripido <;f:rBrasúeiro _ Jolnvlle _ às
lise cuidadosa de seus testas sagra-

OI .r1:ht.....ua.
'

.." 5 e 14 horas.. dos, tais como se encontram nos Vf>
Expresso sao ortstovao - Laguna -

I
-

f
. . ,

".bUeadoll, nio ..ri. 7 horas. • /
(as, ante de sabedoria indú. A sa-

I deTolTldoa. Expresso Brusquense - Brus.que -I' bedorla persa está condensada ;)unJ
.. . �ireç'o nio se refi)!.... 16 horas. .

8Illtmza ..._ e01leeUOf !

. Auto-ViaçÍío !taja! _. ltajal - U; ho-jlivro sagrgado, o end-Avesta, siste-

.Bitl_ 11011 .rU,.. ra�xpresso Brusquense _ NOVAI Trento I matização de grandes verda.des do'

aubt....· _ 16.30. hOl'as. '. Mazdeismo. Ninguém poderá co-
.Rodovlârla Sul BrlllSU _ P6rto Alegre/' .. . ,

-!. 3 horas.

I
nhecer a pSIcologIa do povo C11111CS,

.

Auto__vlilÇã�UI�rt��;!! _ PO�o desconhecendo aqueles princir;ios
Alegre --:- 6 horas. proclamados por Confúcio, Lao T�ê
Auto-Vlação Catarinense.:..:- CUritiba

I t b' B d
_ 5 horas e am em u a.

Auto-Viação catarinense - .Jolnvlle Não se pode 'ne�'ar- pois qu' 'I
- 6 horas. -

"'" .'"

Auto-Viaçao Catarlnense _ TubarÍ'lo religião tem. importância maior do
_ A�t�Vf.tsÇão Catarlnense _ Laguna que outros fatores 'como raça e Iín-

CHEFE DE ESCRITóRIO
_ 6,30 horas. gua na formação hÜitórica dos
Expresso São GTLStovAo - Laguna _

Firma industrial precisa de pea- 7 horas. ,
povos.

. . Emprêsa Glória· - Laguna - 6 1/2 Estas considerações nos l.evanl ao
sôa com prática de escritório e de e 7 1/2 horas.

Expresso Brupquense - Brusque - seguinte pensamento: ninguém há
escrituração mercantil. 16 horas. "

q t TI cf l'
.

'lt
Cartas para .,Chefe de Escritório, Auto-VlaçAo Itaja! -·Itaja! - 111 h<> ue pre e ""a ana Isar a cu ura mo-

ras.
.

derna, como influência dominante
Caixa Postal, 139, mencionando ha- Rãpido Sul Bra.sUeiro - Joinvlle - As '.. . . •

'5 e 14 horas.
-

, na CIVIlIzação OCIdental e deIxe de
bilitacões e ·pretenções. . Empresa Sul Oeste"l,tda - Xapecó - és lado a ação modeladora dó Cristia-
Guarda.se sigilo. .

. ., ",-i, ,!·lb';·.... ._ 6 horas. r .

'

. SEXTA-FEmA \ msmo.·
. /'

.

'.... •• .,.... •• • - • • •• .". .••. Rodov1Arta Sul Brasil - P6t'to Alegre "l'udo O que é vital no Ocidente
PaTO 08 pessoas de fino - 3,.horas. d' K I' àAuto-ViaçÃo Catarlnense Curit1ba

_ IZ eyser mg _

.

eve-se ao

palodor Cofé Otto é - 5 horas. Cristianismo". "E isso é indis(:ufí.-
. Auto-Viaç�o catarlnense Jolnvlle
- 6 horas. vel, continua Mackay, a emancipa-

•••• •••• lO

'

a Auto·Viaç.Ao ICaltf'rin·ense - Lasruna' ção da IlluI11er, a ábolição da escra-

V•
-

A
'

_ 6,30 horas.

186'80 e,r.ea' 7 ��f::'sSO São Crlstovão':";_ La� - vatura, a legislação trabalhista . H

Y Auto-ViaCão ltajal _. ltaja1 _ 115 hp- educação popular, as sociedades fi-

Horário raso
.

lantrópicas, as campanhas éontra
Se u d 6'" .

- E:xJpresso Brusquense Brusque.

g n 'IIl-,.e�ra '16 horas: as enfermidades, -a própria dem-::·-
PANAJR - 9.,40 _ Norte i Rãpido Sul BrasUelro - Jolnvlle - cracia e o espírito inte,rnacionalis-- às 5 e 14 horas. ./1:.:'VARro - _.tiI _ Norte , $ABAvu ta, são todos' produtos gehuinos do
PANAIR ,In '117 S' I Auto-VlaçAo Catarinense - Curitiba '

.

-'- Alc;,q· - U _ 5 horas.
. Cristianismo". E eu conclúo, .nãD

CRUZÉIR0 00 SUL .- 13,55 Rãpldo Sul BraslletTo - Jolnvlle -

se 'pode falar.·do. a. lto grau ,tie lq';)_
às 5 e 19 horas. . .

.

..,

Norte - 6 horas. gresso em que se encontra a hl11l:a-
Alito-Viacão Catar!nense Joinvile. nidade ocidental sem se co!titar dos

- 6 horas. �

Auto;V!aç.llo c...'atulnense TubarA·o 'excelsos principias que inspirar,,:.1
- 6 horas. .

.

EXtlr�sso Sfto OrlstovAo _ Laguna _ ta.l progresso.
7 hotas.

.
. I

Examinemos a sit'uação' em ([1110'Expresso Brusquense - Brusque - \

14 hor<;ls., se encontra"à a humanidade ante;;
Auto-Viação Ita�al _ Itajai' _ 13 ho-d' . . .

ras. .' O apareCImento do CnstIal1lsmr, e

Expresso BrusquenBe' - Nova Trento verificaremos que não se pode dc�-
- 9,30 horas. /.Expresso Glória - Laguna _ ti 1/2 prezar a sua influênc;i sôbre 1. d.-
e 7 1/2 horas. l'vilização em geral.

._-.'

() VA.LE D6 ITA.JAJ Poder-se-ia argumentar que o al-

Proeure� ..... A.g�DeJ& to grau ,de progresso e de civiíml-'
Progresso, ção é consequência natural da ev::>-

LIVRARIA 43-. LIVRARIA lução humana, do progresso das
. ROSA razãQ; é uma fatalidade histórica ..

ES,ta afirma'ção seria verdadeIra,.

I não conhecêramos a situação em

{que s'e encontram os povos que ain
da não foram alcançados pelo Cds'..

1 tianismo. A contínua deprav;l.ção
.das terras pagãs, sua civilização f)):i
mítiva, as diferenças fundamer.tais

.. entre a civilização cristã e acrlstã,
o contraste chocante entre o Orien-

..... - -. ...•...... . .t. .• te e o Odd'ente, tudo isso é uma dc-

.VI·SO' 3:0" E's"tudantes momtração inequív�cà de que esta
. .

{
.,

li ., . ,grande mudança nao se deve a progresso, que, ll1SlillrOU a pa1xao vasta literatura que se prodn;ziw'
Est�rm.ntes em férftts qtIe dese- quaisquer leis de progresso mera- pela cultura, razão por que se fnn� concomitantemente com a preg�ção:"

t'�dmo Vpl�rr_ connbetcendo fttlil0d� O Es- mente natural, não é a conseqd�n- daram 'escolas e estabeleceram-se do Evangelho, representada ;leIas
.. .uu'" ao {} er os un os ne- . -

d
- . .

-....

"6Bsários executando facH tarefa
Cla e �m determll1lSmO soclOlógi- .umversldades, conclUIremos qt;e grandes conquistas da ciência a que-·

1ue bem ex.ecutada 1h.es proporcio- co, nem se deve à influência d1 li- existe algo que._ se pode chamar não esteve e nem poderia ef>tar.

nar� 'ainda algum saldo, em di. losofia, mas ao Cristianismo, e S:..- cultura cristã.
.

alheia, a_ cultura cristã é uma rea-

IlbIelro. _

. 'mente ao Cristianismo . Representada pelos grandes ex- lida/de que ninguém pode despreza�'
. nformaçoes à rua Visconde de -

Ouro Preto n.- 13 das {, as 12 e das
Provada esta asserçao de que rei poentes do pensamento cristão, Uus- ou desc0nnecer sem ver ameaç8.d�,

�!:;.. u ás 17.
"

o Cristianismo que incentivou o tes vinte .séculos, representada pda I a sua própria cultura.

o ESTADO

SENHORITA!
A ultima creação em re/ri
'�erante é o' Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preierindo·o
.

está
acompanhando a moda.

\

Terça-teira
tlRUZEJRO DO SUL - 12 00

,
'

N(lrte
.

VARIG _ fI2..39 - Sul
.

Quctrm.feira
PANAlR _ 9,40 _ Norte
fiRUZEIRO'DO SUL - 11,00

NOTte
VARIG - 11,40 _ Norte
.PANAIR _ 12,.47 ,-' Slil

Quinta-feira
PANAIR - .&,50 - Norte
PANAIR - 8;30 _ Sul
VARIG - 12,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
tlRUZEIRO BO SUL - 15,30

Sul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL '_ ?,20

Norte
PANAIR _ 9,40 _ Norte_
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR _ 12,47 - Sul.

Sdbado'
VARIG _ 12,30 - Sul
ORUZEIRO DO SUL - 1355

Norte
-.'

<II Domingo
PANAIR - 9,40 - ,N,0rte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
PANAm. - 12,47 - Sul.

Su1

COMERCIANTE: r"-� u
"O à Biblioteca do êentro,�
fémioo XI ,� Fe'Verelro. Coa.
tribnlrb., ...im. para •. forma
elo enJtura] do. eatariJl....
1411 amanhA I

-

c-CamPanha Pl'Ó-UWO'"
�. l. 'XI d. P'..........tro\.

;i

_ Ce peslcas tê", usado

com bom resüUado c

popular depurativo
!

1- A strnas ATACA TODO o ORCANISMO

I o figado. o baço. o coraçã.o. o e.tornago. o. pulmõ... "I pele
. produz d:>res de cabeça, dare,' no. ossos, ,·@umatiEmo.

•

I cegueira. quêda do 'cabelo anemia e abortos. f
i Conaulte o medico à tome o popular depurativo ELIXIR 914.

I.1 Aprovado pelo D. N. S. P. ooma medicação euxiliar no tratQ- :
!

menta da Sifilia e Reumatismo de me.ma origem,
i Inofen.ivo ao organismo. agradaval com" licor �, .1

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

COMPANHIA -ALIANÇA DA lAiA
....d. _ 117' - 1Ue: I�,j
DVlIDIel

. JI-.�JrIPO.HI
Cifr.. do. Balanco .dl 1944.

CAPITAL E RESERVAS
ReSpODl8bilidartel
Recet2

.

Ativo

Cri
Cr$

80.900.606.30
5.978�40l;755.97

67.053 • .145,30
142.176.603.80

«

'.

.
I

$ini.tro. pagai no, 61tiID01 10 100.

RelpoDllal:. 'lidadel
98.687.816.30

« :16.736,4oh306.20

Diretoreli
Dr;_ ,Pamphilo d'Utra Preire
de Si. Anilio\Ma••orra,� Dr.
e JOl6 Abreu�i

de CarvBlho. Dr: P'raDcllCo
Joaquim Barreto de Araujo

n
-

.. "'1 J .,.
'

lq..J .._iII"'���:H111'fiL,.,�
.

, ..

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DÁS SORVETERIAS,
Rua Cantareira, 928 _ S. Paulo

"

Peçam lista

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

v .. S. deseja Ctóoperar na grande obra sQ"cial de recuperação
dos mendigos'! Apresente sua i.déia ou ofereça seus serviços, dei
:!l(ando seu nome na lista de Voluntarios' da Ação Social Gatari
nense, em poder desta redação.

;

A EMPREZA CONSTRÚTORA UN·IVERSAL
Avisa' aos seus portadores de titulos já integralisados ou. 80rteadoa,..

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

CASAS, para pronta entrega. - 'Para maiores.. esclarecimentos dirigir.... '

90 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt. (EdificlQ>'
Amélia Neto).

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

RADIO TU.Bft' ZYO 9
1530 kilocielos ondas �édias de -196, metros

. TUBARÃO -- S. CATARINA

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

(�Iegiais! Compareçam lodos os domingos às grandiosas matinadas do
·;ma Rilz,

..

para a escolha da Mais Bela Voz Colegial e Rainha d� ·tidade
V,':1·da �,-�001"ali II

MANOEL PE�RO DA LV;: LUCro CARNE:RO DA SIL'JA CINEMAS
� Maria Constancia da Luz, parti- Maria Elisa C. da Silva partici- ODEON hoje ás 7,30 horas

cipam aos parentes e pessoas de pam aos parentes e pessoas ele re- NOITES DE VEHÃO
ANIVERSÁRfOS 'FALECIMENTO I relações o contrato de casaruen- lações o contrato de casamento (Technícolor)
SRA. CANTIDIO REGIS Faleceu, ante-ontem em sua re-i- I' to de sua filha Rosalva de seu filho Antônio COM: Cornel Wilde;-:- Linda J)ai'-

Transcorre, hoje, a data nahd;- ,dência à rua Bocaiuva 199, o sr. Hu, ncll - Jeanne (Margie) Crain
-cia da exrna. sr-a, d. Mar-ia Carr--í , norino Anselmo Becker, funcionáá- I

Rosalva e Antônio ;WilJiam Eythe - Walter Brennar..
,rão Regis, digna consorte do dis-' t d d Policí '"

I
noivos Constance Bennett

tinto conterrúneo Cél. Cantidio HI'- :�� aposen a o a nossa o reia (,1-,
, Fpolis 13/6/48 -No pn;grama: 10 Jornal na Tela

.gís, oficial da reserva da no ;SH O extinto, que era muito estimado -0-
n. 120 - Nacional Imperial Filmes

.glorlosa Policia Milita�. nesta Capital, deixa viúva a sra. d.
,- 2° Fox Airplan News 30 x 4� --

,Á dama aniversariante, que pela Conceição Tolentino Becker. Ag d
'

.

t
.

e-./ M Atualidades

excepcional disposição à pr-ática do I O seu sepultamento efetuou-se ra ectmen, O ISSd Preços: c-s 6,00 e 3,00
;;hem, conta em nosso meio socíal.] ontem, no Cemitério 'Público, tendo Timóteo Wendhausen e filhos, Irani de Souza, Lidia d'Albuquer- Censura até 14 anos.

1l:1l11e�OS�s, re�aça'es �e amizade se- o cortejo, grande acompanhamento. que Nóbrega e Melânia TenNrio ,rI'Albuquerque agradecem a quaul cs '" .. _ " " ' _

..rao significadas hoje, certamente, acompanharam sua saudosa esposa, mãe, nora, avó e irmã ARMÊNIA IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
múltiplas manifestações dé aprêço, '\

[I'ALBUQUERQUE WENDHAUSEN durante sua enfermidade, confor- Ultimas Exibições
ás quais juntamos respeitosamente ••• tando-os quando do seu falecimento, convidando-os, ao mesmo tell1- 1° Um filme eletrisanle, repleto
.as nossas.

po, para a missá de 7° dia a ser rezada no pró,ximo d.ia 16, ,quarta-fei- jde sensaci?n?' :l venturas

ru, ás 7 horas, nu altar de São José, da Catedra1 Metropolitana. UM Gl:U.lV NO ESCURO

Destacam, neste agradecimento, o médico assistente dr. Eruani COM: Lowery
Polidoro de S. Thiago, que foi incansável e desvelado na prestação de 2° Um filme alegre que conta

serviços profissionais. uma história encantadora
'

POR FAVOR NÁ:O Si AFóB.:':Florianópolis, 14 de junho de 1948.
COM: Freddie Barth lomew

la, quanto à vida cara e à inflação, (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis} TORMENTO
e uma exposição do Ministro Cor- � Um filme extranho e díterent«.. .

reia e Castro ao sr. Presidente da -ern o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros No programa: Noticias da .semana

Republica, dias atrás, informava e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série _ Nacional - Metro Jornal

que a nossa produção desses ge- dêsses produtos. r
Atualidades

neros, fora, em 1942, de 44.328.�jOt) Os primeiros já a venda, são: Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
de toneladas, e em 1946 fora de SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de Censura até 14 anos.

57.894.000. l!,fJO g. . .. . . . . . . . .. . ,' .

Tudo isso porêm deve ser levaria I VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3,e frascos de
\ FILMES DA SEMANA

à conta de paixões partidávias, tOú em3. RITZ - amanhã ás 5 e 7,30 h,)ras
ainda UTIl tanto primitivas entre nós, SóRO ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cm3. O CORSÁRIO NEGRO
e as Fôrças Armadas estão, de ce1'- VACINA CONTRA BRUCELOSE:' Ampolas de 20 cm3 e frascos 'RITZ - Quinta-feira
to, acinla delas. de H)O em3. CREPUSCULO
Getulio Vargas e os Generais fo- VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos RITZ - Sábado

1';!m amig?s que um imperativo dos de 100 em3.
.

PAIXõES TURBULENTAS

aconteciment.�s separou ocasi,)i1al- Dos dois últiInos, por serem os seus prazos de validez relativamen-, ACESSóHIOS E PEÇAS PAHA
mente, O apolO que mutllament.' se te curtos, o Instituto Pinheiros não JTIanterá grandes estoques, ateriden-I AUTOMóVEIS EM GERAL.
der�m �urante tantos a.Bos pa�a a I do, ljntrctanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo �ecessário F'erragens e ferramentas para
reahzaçao de U111a obra llnperec' vel, ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos' com abso-I Indústrias
haveria de criar c'ntre Getulio Var- 11lta garantia de atividade máxima.

"

-

JOÁO KELLER
,'�a.s e as Fôrça� ·Arma:das. vin�i'�os I . �r�vemente o Instit�t.o.Pinheiros apresentará outros produtos vc- Importador _ São Paulo
taIS que uma CircunstanCia lar,':� 0- ,termanos de grande efIcacla, como: Tel;nedna (Buco-Vacina contra Estabelecimento Sllisso-
tável não pqderá ter destruido, diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a Brasileiro
EscfUecendo-a, deixaremos a 1115- Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suín� etc A São João, 1.276 _ Caixa

tória livre para 01> seus julgamcu- Quaisquer consultas 'sôbre os mesmos, b�m c'o��' 'sôbre' ·;s· 'd��I���;
v.

Postal, 3.283
tos. dos animais ,domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa- TELEGR. JOKE
Per,doe-me sr. General, esta di- TIl'nto de Veterinária.

'

gressão e creia na admiração d'�ste Pelo sistema de reembô!so postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-
seu patrício. derá diretamente a todos os pedidos de se,us produtos, quando não en-
Carlos Gomes de Oliveira, Ex- contrados na localidade de residência do solicitante.

Depuhdo eFderal Ex-Secre<fll'io
de .Tustiça no Estado.

<Ocorre, nesta data, o aniversário na

:-'talicio do interessante Leno dileto
filhinlfo do sr. Laudelino "Sar;l;v,l duas gotas

dois minutot
dois ,olhos
cloros e

bonitos

Ao vivaz Leno, fazemos votos de
,felicidades.

-Caldas, disciplinado sub-tenente do

.Exército, servindo no 14 B. C. e ::(;
-d, Laci Silva Caldas.

\
-o

CAP. NEWTON

N::ACHADO, IVIEIRA .

Em Pôr to Alegre, onde prescnu; Um� t
.:mente serve, vê passar hoje, o seu U ca r I (ti •• .,
aniversár-io natalicio o nosso pre- Conclusão
.zado conterrâneo, cap. Newton M'l- ção monetária' tal qual se ver i fÚ'3-

-chado Vieira.
Oficial distinto que, peja irrc-

preensivel conduta e proverhial Vargas foi o causador desses males.

-clarividência, se tem destacado em E o povo simples há d.e ter já che

:inúmeras comissões desempenha
-das no Exército, o ilustre natalici
ante será' sem 'dúvida alvo de ex-

pressivas demonstrações de a!J"i�çl)
de seus numerosos amigos e enle-

...
..

. _\

"gas, as quais nos associamos com

,prazer.

evitClm o

va no mundo inteiro .

Não se dirá mais que Getúlio

gado à conclusão de que abusaram
da sua simplicidade procurar-do
convence-lo de que só no Brasil de
Getulio havia inflação e a vid a es

tava cara e que a Ditadura tinha

RUY MAIA

Deflui, nesta data, o aniversárto
:natalicio 'do nosso prezado conter
râneo sr. Ruy Maia, categorizado
:funcionário do Banco Inco, recente
mente lotado na filial desta Capítat.

O nataliciante que durante vá
rios anos serviu àquela organiza-
',ção na matriz, conta em Itajai, lar
go circulo de amizades que como as

-daqui;: onde o seu conceito ;.'1 se

-vaí impondo auspiciosamente, cer-

'lamente lhe significarão hoie suas

Jl0menagens ás quais nos assoda
lIJ10S juhilosamente.

desmantelado a",produção de gt-llC'
ros de primeira necessidade, par"
reduzi-la à miseráveis proporções.
Mas, a verdade vem com o tem.io.
Os fatos se incumbiram de mostra-

) -

_�
- os 81'S. Antônio ,T. da Silva, de-

.oicado funcionário dos· Correills c

"Telégrafos;
sgto.' João Paulo de Souza, ,1:.Jm

petente rádio-telegrafista ,0.0 Exér ..

cito, e destacado desportista;
_ Cicero Leuenroth; operoso di

;r'etor da Emprêsa de Propagauda
:Standar, residente no IUo de Janeí

TO'

� a 'gentil srta. Eudis Lidice. fi

'lha dileta do sr. Davi de Moura

Lima, correto ssto. da'Policia Mili

-tar, e de d. Jovita da Costa Lbla;
- d. Lidia Reis Silva, esposa do

:sr. Miguel Exequiel Silva, residente
.em 'Tijucas;

- el. Maria Silva Sartorato, e�po

�a do sr. Mário Sartorato Sobrin hn,
--:- ,I, Rina Mazzola, esposa rio sr,

,Ar./r': :\Iazzola_

As

VERDAOEIRAS

PASTILHAS

VALOA

ROXY hoje ás 7,30 horas

Rosalind Russel - Melvyn DC\I
O' INSTITUTO PJNHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis), glas

, ,

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

Produtos Veterinarios

....... -_.... ·-·-------·-·-�.._·---__-.·_·-·---.,.A..·----J4,.JI.-.-_·.·",,_-_.........-.-............""

Senhores fo'ografosAos
,

e Amadores
RECEBEMOS DA REPU?TADA FÁBRICA INGLI;SA

ILFORD, FILMES E PAPEIS FOTOGRAFICOS

I
1
SOM

Conselheiro Mafra, 54 -- Fene 1658 �
,

, ' �

Alegria. Romance
No programa: Cine Jornal u. 55

- Nacional Imperial Filmes

Preço: Cr$ 3,00 {mico
,

Censura até 14 anos.

RITZ hoje ás 5, 7,15 e 8,45 horas,
.

Sessões das Moças
IMPÉRIO AHGENTINA, a f'ulgu-

rante estrela do' cinema

cm:

argentino

AMOR CIGANO
Romance cheio de beleza. .. 111l1-

sica deliciosa... canções dolentes
e a vida alegre e saltitante dos ci-

ganes
No progr-ama: Rio cidade Feiti

ceira -_ Nacional

Preços: c-s 3,00, 2,00 e 1,20
. ,-

Censura livre ..

.
'

'"
", ..

J\luga-se
Linda e confortável residencia.

r,ecentemeúte construida, sita á.

i'ua José Boiteux n° 9. Tratar com

o proprietário á rua Tiradentes nQ

13.
�-

FERRAMENTAS

Estoque permanente de:
BITS - BROCAS - SEHR.\S -

,TRAFILAS - VIDIAS - LIMAS
i
_ MACHOS � COSSINETES

I ALARGADOHES

I Fabricação Americana
JOÃO KELLER, Inportador

Estabelecimento Suíço-Brasileiro
S_{O PAULO, Av. São João, 1.276
Caixa Postal 3.283 - End. 1'<0-
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;·e A tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de m'erca<}orias ogoro com •
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.,_
novos planos adaptados á legislação em vigor :

��-...., 011 � , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• : �
�,'� "PIll (UI.) _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. , •.••••••••• � Dis'ribue 20% em premíos •
...1(" � ··�� "" .. _�· "' • "'.- •• &III ""J .., " fi •
..... ·, • ••• , •••••• u •••••••- ........................: 4 tualm ente I de Cr$5.000.0Q, 5 de Cr$ 65.0,00 e :

J4t.�rbU!l08. *JUCtb6Sfl. ii gt.iI1t1� g. :iWtics1a ••�_ .. •
���to. .. Mtrtl4.•& J;JIru.ma 011 de..-ouamf8U.. 5 de Cr$ 250.00 •

8- •
.. o valer dos premios aumenta de acordo cem •
• O crescrmento da arrecadação Cf
• •
•••••••••�O••�•••••••••••••••••••••••

Dr. Polydoro S. Thia.go
IIUdico do Hospital de Caridade' de

Elor ianópolis
Assistente da Maternidade

CLINlCA MÉUICA - DISTUR·
BIOS DA GE'STAÇAO E DO

I PARTO
Doenças dos orgãos internos. espe-

cialmente do coração
.

Doenças da tiroide e demais glândula!
internas

NF;UROTERAPIA - ELECTRO
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
.

Consultas diàriamente das 15 ás
.
18 horas

Atende chamados a qualquer hora,
inclusive durante a noite.

Olnsultório: Rua Vitor Meireles, 18.
Fone. 702

iIiletidência: Avenida Trompowski, 62.
Fone 760

.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias lTrinárias -

Do�nças dos intestinos, réto, anua f'

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana,

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Me,ire'les� 23. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone' 1.667

Dr. Mário Wendhausen
Olnica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 às 6 horas
. Residência: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

Dr. Roldão Consom
CIJWRGIA GERAL - ALTA CIo
RtJRGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORA,S -- PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de' São Paulo.
onde ftii assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto .

Cirurgia do estômago e vias circula
res. intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas, Vàricocele, hidra
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, ã rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Tcld. M. 764

------ ---�,-- -

Dr. Panlo Fonte.
Clinico e operador \

Olnsult6rio:' Rua Vitor Meireles. 26.
'I'elefone : 1.4Q5

Olnsultas das 10 ás 12 e das 14 ii
15 hrs. Residência : Rita Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

I Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
.
;_ Pulmões _,__ Estornago - Figado

I Tratamento da Tuberculose
.

Pulmonar

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

Consultór!o 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

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora'

Consultório - Rua João Pinto Do 7'
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- Ediâicio r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8:.4.

I

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade NacJo
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
,

Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do DistrIto

Federal
.

Ex-interno de Hospital Psjquiá
trtco e Marricôrnio Judiciária

da Capital Federal
Ex-interno da Santa casa de MI
sericôrdla do Rio de Janeiro
CLíNIOA MEDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
oonsuí tõrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
, Das 15 às 18 horas

Telefone:
C�"ultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti
C1inica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

TINTURARIA CRUZEIR'O
1ftjradcntes 44

LAV·A e TINGE ROUPAS
. .

Reforma chopeos
ProfiSSional competente - Serviço rapido e garantido

BO:M NEGOCiO
"ara quem possue de Cr$ 10.000/)0 até Cr$ ZOO.OOO.OO renda
c.rta de 1-0'1. 80 arro com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

Guia do
.Publíca relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cadâ guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa.Catarina.
.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

----------------------

Cl' ,,"f).Jr .e .. {",guIar",,, d e cargos o c porT de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NilVI- fORM
Informaçõu com M .Agentes

Florifn6ro � -Cerlos HoepckeS/A - C[- Teletone l.'212 ( Eni. ! eleg
Sêo Frenei co do Sul- Carlos Hoepcke S/A eI - 'I'e.elone 6 \IIOOR � MACK

, .

I

..

�FG:fT' --

I Dr. CLIlRNO G.
GALLETTI

I 'ADVOGADOj Crime e cível

I
Constituição do Sociedl'ldeo

NATURALIZAçõES
Título. Deolarat6rio.

E.orlt. _. Praça 15 d. No". 33.
10. ondall'.

R.. Id, - Rua Tiradent•• 47. IFCilQE •• 1468

J .................. " .................... ".

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as e uâiçõee da

ZYH ,. fi R�'dfo· Dlfusu ra de Laguna,

--.,-p

t.r;� f'abr1cant: e-::tr1bUidot:� da_ ·:am::� o�:�l"lJf '111 focçõe. "DISTIN'TA· • RIVET. PC.8UCi �,;n {Brcna

.,d. tIIortlmonto d. aasemifolt. l'fllcadom, briEtl.
b.�.UUi ai ba:,atoa. algodêe8ll.�morio81 8 a",iom8ntCtl'

pa.!."Q C1lfaiatoall. que I'ooeb.... dirotam",n tol da.

Iedbll'lCo.l!!. '" Úac" "A CAPiTAL'" Ghl.itno Q Q.t���ao dOIi Snrlll. O(.)m·�l'(lI.UI\h� do b;�tclI'tQIl' no .tlntido d. lht!l fan:oem '"WilI

'{7h;f,ta f,!.1l\'itttlt da !!ltotuowem 6UUtJj OC1l.'tt.P»<il\II. MATRiZ em Fl@1f1ol:'MlpoHs, ..... FILIAIS �m Bltlnlencu.1'·,. !...tl'daíll.· .

"'Me IM SiSdcmn ......rwRhF"i���_. !'_UiE'Pn...�m:lliIliIIIJ;_IIIlIl!l_=l1!iIIii!lilllW l!m!rnIIIlI;a'.IIi&

970 kilcciclos onda de 300 metros.

Laguna Santa Catarina - Brasil

tempo!
Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o p.rocurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço\ _ Esmerado. En trega.
imediata. Preços sem concorrencia .

'

----------------��--�----�------------------- .. --

-

ao perca

, I
I

QUfR VESTIR-SE COM CONfORTO E ElEGAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
!tUA VOLl'NTARIOS DA PÁTRIA N.O 68 • t.D AUO....R
CAj� ... PO:HIU.!Ie). lIEUFONE6I4Q· TE\.t.GJI,"'IiI&'$: .f'I!OfEC'ORA�

.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob.
C. Postal, 69· 'I'et, "Protetora»

FLORIANOPOLIS
Rua. Feiippe Schmidt 48

ea a Pré-Fa,brica as
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00.0

.metro quadrado-
Ccnaulte-aos sem compromisso

Rtinisch SIft - Rua João Pinto, 44
Tel,�grarna KEI� Ise ' F or�anÓ4JoU§
I .

l
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;CLUBE DOZE DE AGOSTO
I'CONCERTO NAZIRA MANSDR. DIA 17, ÀS 20%. OS INGRESSOS PODEM SER PROCURADOS NA JOALHERIA MORITZ.
DIA 19. SÁBADO. SOIRÉE. DIA 24. TRA DICIONAL BAILE DE SÃO JOÃO. NOITE NO ARRAIAL. DANSA DA QUADRItHA�
�COM:URSO. ENCERRAMENTO DA ELEIÇÃO 'DA MADRINHA DO ESPORTE. TRAJE A CARÁTER. DIA 27 ..FESTA INFAN-

TIL� EM HOMENAGEM A SÃO PEDRO, DAS 16 AS 20 HORAS E DAS 21 A 1 HORA, DOMINGUEIRA.

CESTA DE NATAL

��
Agente nesta Cidade: ••••••••••••••••••••••••••••

B. SOUZA

1
.

Caixa Postal, 326
• . . (O Crédito Mutuo Predial, oferece

I aos seus associados o melhor pla
O �elhor pr�lI"nt8 p(lra ,eu. fi- no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00lho. e uma cader!1etn do CRE DI·

.

1
------------------'--- ..---. t TO MUTUO PREDIAL, I mensais.

"

A.s donas-de-casa
QUE GOSTAM DE FAZER PÃO!

Em sua mesa não deve faltar pão.
porque êle e um alimento básico. E a
tõda ...oria- e-casa que go::-ta de fazer'
p50 em (:3�'3. recomenoa-se F'e-rrnento
Sêco Fie s :;'1:1U 1 • Vf.i.) que: volume,
que apsréncra, Q e ts-xtura de massa
e que sa..or. quando se t.s j

êsse famoso proriuto. Agora,
num íuasr b':;'t11 f'resco e sêco ,

li"ernlf'nt) �êco F'Ietsclirnann
pode otspensar a refrtgeração.
Veja a receita 110S dizeres
da latinha.

fERMENTO SÊCO

FlEISCH�tI1NN
Produlo da Standard Brands of Brazil, Inc.•

RIO DE JANEIRO

Regi'itradoras "Rivll

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, �'ASTOS & ClA.
Felipe Schmidt, 2 - 1° andar

f'ARMACIA ESPERANÇA
do F.r:mace.tleo HLO LAU8
Hoje e amanbA ..ri a .11& .r.ted,ja

U,.... aaei.ulll iii ..traqG-iru - Hoa..,ittu - ruf!l.
.ana. - ArtIa•• tl. ".",.-selt..

S1Ilh1ilt4-341 a Ultra tMu"heia .. receatúrl. lIIH1e..

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

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Voto paraSnrta. --= , _

5

navegação
EM'

, NAVIO-MOTOR "ESTELAn
maxirna rapidez e garantie para transporte de Ruas mercadori it

Agentes em Florian6oolis CARLOS HClEPCKE S. A.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
O Escritório do Partido Social Democrático, a rue Felipe Schimidt
N. 42, atende aos seus eorreligionar ios para qualificação eleitoral

;
das 9 ás 12, e das H ás 17 horas todos os dias

Boroto «Chrysler» .

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

.

,

DO
s e. o E 50c'AI..�

POIRTO AllEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA P.Á.TRIA N;o 68 • 1.° ANDAR

"�'�A POSTAL. 58S - TELEFONE 6e"o • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia Geral para Sta. Catarina
Rua Felipe Schmldt, 22 - Sob. '

'

.

.

Caixa Postal, 69 - TeJ. "Prnteetere" - FLORIANOPDLlS

Dores nas Costas
Desapare(em�
Rapidamente

,I

Se V. sofre de dores agudaa ou sensa

ção dolorosa nas oostas ou nas espáduas,
Y. precisa eliminar os germes em seus

rins, causadores dêssas sofrimentos. Ou
tros sintomas de desordens nos rins e

'

no aparelho urinário são : urina escassa
e ardente, treqüentes levantadas notur
nas, dores nas pernas, lumbago, nervo

sismo, enxaquecas, tonteiras, reumatis
mo. perda de apetite e de energia, in
chacão do, tornozelos, etc. Cystex
ajuda. a. eliminar ôstes transtôrnos, re
movendo Rua ce.usa. Começa a agir em
24 horas e acaba com os tru.nstôrnos
rapidamente. Peça. Cystex em qual
quer farmácia sob nossa J!a.ra.ntia de
que o aliviará. Experimente-o e verá
como se sentirá melhor em pouco tempo.
Nossa garantia é' sua maior proteção.

Çy'stex aa lralamenta de:
CISTITES, P1ElITES E URICEMIA ...-

Profissional Competente

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
sen1sacrificiofinanceiro, adquirin
do, em suaves, mensalidades uma

TINTURARIA T
Só 8 "CRUZEIRO"

dentes. 44
Tlr....

Dr. Lindolfo A. 6.
Pereira

. Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituições de sociedade.
II aerl1iços cereí atoa, em geral.

Organizcçõ.. eontaheia.
Registro. e R\ 'Uea•. diapondo,
no Rio, de eorrupondente.
Eierit6rio; RUQ Alvaro de

Carvalho n. 43,.
Da. 8 àz 12 hGl'cu.

Tsl.Eone 1494

OfiCina 'Celeste
,

I
(Blétro Técnica Mecanogl;'áfica)
nOBERTO LAPAGESSE FILHO
Hua João Pinto, n. 32 - Floria..

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru..

ções de Máquinas de escrever, cal.

cular, somar, Contabilidade, Regís
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.
.. . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. ,

•••.•••••••••.••.••••••••••••• ·tI

PASTA DENTAL
ROBINSON

............................................ fi ei'

Casa--Vende-se
uma à rua. Nova 7 rento n'
45 entregando a chave ime
diatamente.
Tratar com o Sr. Leopoldo

Coelho à rua Bulcão Viana 41,
................ ' ,

Caté Otto traduz qualidadel
Peça-o ao seu fO,rnecedor-.
• • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ti

Sala no centro
PRECISA-SE

,

Tratar à rua Tiradentea lJO 5
Telstor e 1393

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

.r i n . r i t r r a.i i . E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.diCQçéio. auxiliar no trotamento

. da .HUi..

Cllmhall, Gravata.; Pijaulell.
Meiam dai ;melboresi, pelo.. me

nores' prcçCM 06 1lIlf,CASA M: S
CELANEA z: RuaO. M:efu.

,

I
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Para ser disputado peiüs·mesmas guarnições que concorreram domingo
a taça "Almirante Barroso", instiluida pelo comando do 5· Distrito Naval,

o Crédito·MUtUO Predial instituiu, segundo estamos informados,
belíssimo bronze e cinco medalhas.

, \

II ••••••••••••••••••••••••• 4 ••• 4

..-..-,_......._-_-_._-.....,._*......_._-.-............,••

............................. _' ..

i'\a..._....... •__w....w..w.w.....w.__w.w._.w.w........-t

ca�Eçou MUITO BEM o C:AMPEONATO DA CIDADE
Numa lula bastante .equílíbrada, o 'Paula Ramos venceu o Figueirense, por

3 a 2 ..
- Os aspirantes deixaram 'os zeros· no marcador ..

Após uma semana inteira de �Il- por pouco não vê a pelota

balan-I:tensa expectativa, Paula Harno s e

I
çar as redes.

Figue,
irense deram inicio: a�te-on�

.

Mais alguns' minutos de luta ár�lla·'tem, ao Campeonato citadino de C movimentada, Lauro perde óti-
Profissionais Misto.

.
1 Iria ocasião, atirando acima da

A tensão nervosa que predomí- trave.
nau nos círculos esportivos, refle- TrinLa e três minutos são exgo
t iu bem o interêsse do publico t.·� quando surge o tento inicial
pelo choque que ia colocar em Lia tarde. Lauro atira da esquerda;
ação duas grandes forças do soe- Augusto atrapalha a' visão dos za

ccr" local, munidas ambas de gueiros e Nicolau invade a área
grandes "torcidas", com as quais perigosa dos paulainos para, em

se viram animados a prosseguir em excelente "shoot" coloca a pe-
batalhando ardorosamente até o lota nas 'redes, anunciando o pri-
90° minutos de jogo. meiro goal do Figueirense. Ramos, encerrou-se a contenda.

N- b t t d f I f
. Os melhores do vencedor ro,

ao o s .an e o es a que so r i- Os campeões, surprcndldos com

do por ambas as equipes, como se- o feito do excelente meia esquerda rarn. Nicácio, Nenem, Ivan e Chi-

jam Benteví, no tricolor e Geral-!, lançam perigosa ofensiva, dois nês, aparecendo regulares Os res-

d I
.

I t t
' tantes. No Figueirense sobressaíramo no a VI-negro, a u a eve o seu
I
minutos depois, ocasionando a que-

se Nicolau Gastão Minela e Dia-
'

desfecho el�tl'izante. ?uLro fator

\. da,
do a�'co advel'gúrio: Chocolate

que earaterizou o brilho da pu- atirou alto e Mandico, mesmo mantino, jogando reg�larmenle os

gua, deve-se, em parte á presença acossado por Marcos fez um es- restantes, com excep�tlo de
.

Lauro

no gramado dos "players" Jair e I f'orço supremo e 'mandou a pelo-' e �Ugusto que í'oram os mais f'ra,

Ivan, com os quais poucas

pO�Si-llQ
ao reduto final do alvi-negro,

co".
... . .

bilidades podiam os seus clubes igualando a contagem,
.

O d�s��pe��o d� JLll� José Rlhel-

contar, As ações prosseguem de ambos os
10 f'oi in pai cial c. Justo.

.

O espetáculo pebolistico corres-' lados. Faltavam apenas dois mi_', x x x

pondeu em todos os seus detalhes, mitos para o encerramento da fase. A prel�millar entre os asp íran.r

não havendo da parte dos venci- suplementar quando Nede perde t8S terminou sem abertura do es

(los, o menol: motivo para lamen-' boa oportunidade para desfazer 'O
! core. O, jogo f'oi Jraquissirno, lia

fações, de vez que mostraram-se empate, cabeceando alte. I vendo faltas em todos os 22 C011-

dignos adversários dos vencedores. Aos ,17 minutos da fase comPle-, Lcndores. Os, �Illad['os jogaram as-

Também há a hipótese de que os) meutar, Augusto, entregou a Nede sim formado".
,

papeis podiam se inveter, pois a vi_I que deu a Moraci. De fora da area �a.u�a R�m?S - A.dete: LUIz. e

tõr ía perten d lo ponteiro direi lo atirou alto e a Ol ivério ; Nono, Nunes e BlOn; wsi,
ceu ao qua I'O que oS-' . . '. .'

tentou t m t
.

tuní t pelota ganhou o fundo das redes dir, Bazinho, Paulinho, Jaime e
v 1 a aque mais opor umsa· . .

e batalhador. Sabe-se e não há ne- hav.en�o iBrogno�! "engulido um Chinês. j

t Ih d
' autêutíco frango Figueirense - Mafra, Castiçal e jia a. OI'. Sabe-se, e não há ne- .',

.

, .

nh m• d
3 minutos apos, o escore e Igual- Abreu; Mongu ilhof T, Ney e Mon; .

u e agero que o qua ro ven- . , .'

cid d
. ,.._

lado novamente, NW<lCIO, que pas, guilhot II; Edgar, ATi, Günter, Ha_i

01 vOe perd eu mLaIS, {)CaStlOes bdO que sou a comandar o ataque paulaino, milton e \-Vilson.
nce ar. auro os eve astan- ,

'" f t d'
passando MandICO para a· estrema

.

Waldemiro Melo dirigiu o jogo'l·" raco em o as as fases da lu- , . . _

1, o falh d
.

tensíd
esquerda e Lázaro para a direita, com regular atuação,

", an o com ln enSI ade nos . .

ar-r . t
recebeu excelente passe de Forne-, A renda da domingueir-a de. ante-

'< ema es e nos passes, enquanto rolli, mandando a "gral". .

I onlem foi de Cr$ 11.850,00.Augusto, no comando do ataque •

secundou o ponteiro Canhoto, jo
gando muito aquem das suas reais
aptidões, especialmente na fase
der-radeira, quando se deixou do
minar pelo zaqueiro contrário.

Aos 36 minutos o mesmo Nicá;

cio, muito bem servido por Ivan.

conquistou o goal da vitória. Com

o resultado de 3 x 2, para o Paula

o 'Figueirense ccmpletuu mais
,. , '"

um amversanoO embate que reuniu no Campo
'Os dois mais sérios candidatos ao

cetro maximo da cidade trans

correu como não podiam deixar

de ser, equilibrado e cheio de emo

ção, deixando em "suspense" o pú,
lllico' que queria mn espetáculo
\'erdadeiramente sensacional e de
fato o tev,e assistindo a peleja de
ante-ímtem que sem ti menor som

bra de dúvida,foi clasificada como a

l11ais empolgante do ano. ' Os que
não compareceram ao estádio

.

da
F. C. D. na tard.e de domingo per
<leram um 'espetáculo verdadeira-,
ment.e excepcional, onde os 22 Co

'tpjadores s,e empr,egaram a fundo
'com valentia e lealdade. A atuação
-enérgica do árbitro José Ribeiro
garantiu o sucesso da' contenda.

Os quadros alillharam':'se no gra
'mado assim constituidos:

Paula Ramos - Brognolli, Chi-,
nês ,e Katcipis, Nenem, Chocolate
'e Ivan, Nicácio, Carioni, Mandico,
.Forneroli e Lázaro.

Figueirense - Isaias, Marco e

Diamantino, Minela, Jair e Gastão;
Morací Nede, Augusto, Nicolau e
I,auro.

Ás 15,37 horas teve ineio o pré
li o, com um atrazo de 7 minut.os.
Transcorrem alguns minutos de'

.gTande equilibrio de forças c um

ataque perigoso dos paulainos põe
�m polvorosa (l arco de Isaias que

abenegados diretores, para se tor
nar realmente uma agremiação

uegro, Nesse dia há 27 anos, f'un- querida e respeitada em todo o Es

dava-se nesta Capital o pcímeiro Lado, onde desfruta de grande
a prestígio.

O alvi'-n-egl'o nêss,es vinte e sete
anos de exisLencia devotada á cau�

sa do esporte, conqistou muitos
e brilhantes triunfos que hoje são
relembrados pelos seus sumerosos
'·1'ans". Várias vezes campeão da
cidade e do Estado. -

Seu feito mais
cxpr�ssivo l'eg'istou-se em 1. 937,'
quando conquistou o tri-Campeo_
nato e�taduaf.

Sábado último foi um dia Iesti-

\'0 para a imensa familia do alvi-

grêmio futebolistico, que veio

Atualmente o clube tem como

SEUS mais dedi.cados incentivado

res os srs. Thomaz Chaves Cabral,
Charles Edgal' Moriti, Orlando

Scarpelle, Eurico Hosterllq_ e Dir

ceu Gomes. O monumental esLádio
do aIvi-n,egTo que está sendo cons

tl'uido no Estreito, é uma prova

eloquente da dedicxão e sacrifi
cio com que se empenham os seus

dirigentes na luLa pelo progresso
Tho:n<lz Cabra' rl.aqev• dinam'co sempre crescente do esporie em

,

pre.id,mte do Fig e;ren...
'nossa tena.

sler o Fig'ueil'ense Fulebol Clube. Emp9ra com alrazo, registamos
Nascido do labor fecndo . de um o acontecimento, aproveitado o en

Sl'UpO de vaIo1'osos esportistas, o seja para fcliciLar os diretores elo

Figueirense marchou através os querido Figueirense F. C., Rlme

anos, guiado sempre com pulso jEludo novos triunfos para O es-

firme e espírito de luta dos seus porte do nosso Estado.
;I

.Direção de PEDRO PAULO MACHADO

CODfie elll JaZ

e durma em paz!

ele o cbama..ã

Da

LUMINOSO

Cr$ 185,00

********,** �

Distribuído por:

LEVY FRANCK, S. A. - PÔRTO ALEGRE

TI550T * JAZOMEGA *

I

i

I

\
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o ESTADo- Terca-I.ir. 15 .. Juftho ele "."8 7

Qu-ern
Escolha você

,

sera
a sua

, .

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

.......... .

da' Cidsde ?
do Cine RITZ, aos

.
..

a' 'Rainha
candidata, comparecendo ás matinadas

domingos às 10 hOIas da manhã.

Já passou um domingo ARTIGOS DE PORCELANA
fora da cidade ?

.

\

COMPRANDO, VERIFIQUE A MARCA

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

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

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

tembro, Florinópolis.
'

SAlDA DA AG:eNCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS
18 e 30 HORAS

Seu processo de. naturalização
ainda 1130 f,oi despachado? ,

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

Escritório de .Advococío
Drs. Samuel Duarte, Pery Barreto, peso Mauricio Furtado

'ADVOGAqOS
Recursos p,ara o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de

Recursos e Tribunal Superior do Trabalho.
-Rua Debret 23 Gr.upo ,

616 ! 617 -- Explanaà...a do Castelo
·--R IO-vD-E. -IA-N-EI RO

- .

II C A P I T A 'L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em .Plorianópolís ;

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 80i (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da JÓí::.

inicial de Cr$ 1\",00 apenas.

Participação nos lucros

I Vulcanizadora Leonelli
ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MAQUlNfARIÓ MODERNO
Perfeição e gSfbntia em: Pneus, Csmares, Sapatos,

Galochas, Cintas de Senhoras etc ...

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

----------------------------------------...---------

Terrenos em. Coqueiros
Vendem-se" díversos;"'cóm chácara, á beíra-rnar: diretamente ou

por Intermédio e sob f'inanolamento dos Institutos.
I

Planta e informações _:_ Rua trajano, 16.

, REEMBOLSO PQSTAL
Para casemíras, �linlhos, ,brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
(jaixa Postal, 539 _:- S. Paulo - Capital.

Sociedade de amparo
aos tuberculoses

'

AGRADE«:IMENTO
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

mingo último, na Séde da Inspetoria de Educação Física, à Avenida
Mauro Ramos, quando foi solenemente, batisada a bandeira da Sn
ciedade.

Florianópolis, 8 de Junho de 1948.
A DIRETORIA

GEL(
o� "1.-
Q ,�
MAUÂ-

da afamada PORCELANA fabricada pela PARCELANA ·MAUA S. A.

Estabelecida desde 1937 em MAUA, no Estado de São Paulo. N".ão
.tem filiais

CUIDApO COM AS LMITAÇõES

Representante érri Santa Catarina:

R. SCHNORR, Rua Felipe Schmidt, fi2 sobro Caixa postal, 144 -

Florianópolis

DATILOGRAFIA
Corresponden( Ia
Comercial

, METODO:
Moderno aEflcienta

. .

Confere
Diploma

DIREÇJlO:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Agua Fexbril depois)ia bar- '

ba refresca a p.ele !, .

Use sempre Água Fexbril I

GRANDIOSAS
l\IATINADAS
Todos os Domingos, grandiosas

"MATINADAS"
Sob o alto patrocínio do "Crédito

Mútuo Predial", jornal "O Estado"

'I
e do "Cine Ritz".
Serão oferecidos mais de Cr$ ..•

10.000,00 em .prêmios aos concur

rentes dos concursos: "A Mais Bela
Voz' Colegial" e da "Rainha da CI
dade",
Nestas "MATINADAS", serão dis

tribuidos brindes e prêmios ao dis
tinto auditório.
Duas horas alegres, para os cole

giais de FLORIANóPOLIS.

Programa de Téla e Paâeo,
Na Téla: Jornal Nacional, Comê

dia dos Três Patetas, Desenho Colo
rido, Shorts, etc .. _.

No Palco: Apresentação de
JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata

rínense).
JAIRO SILVA (0 cantor român

tico).
OSMARINA 'MANGUILHOTE (li

caçula do samba).
Animação de: ZECA'FÁU.
Locutor: DAKIR N. POLIDOR0.
E ainda apresentação no palco de

12 candidatos, em .husca do titulo,
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL'�

_,--------------

NÃO ESQ U E ç AI
A Tinturaria Cruzeiro dispõe .,.,

ra dos melhores profissionais d.
cidade para lavar, passar e �ingiJI
pelo sistema suiço,
R. Tirade.ntes 4. -- Fone 1&22.

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

I
Telefone a esse número e a �

cicleta da 'I'inturarla Cruzeiro rà'"
damente irá buscar seu terno. .

R. Tiradentes, 44.

. . .. .. . .

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI ')

-

A DIVU'LG'ACAO
Revisia do Paraná para o Sul 110 Brasil

Intercâmbío Cultural
Economico Financeiro

'fublicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 775 -- CURITIBA

�--------------�.--------------------------------

TECHICOS
o Brasil poro .eu

desenvolvimento

necessito a. técnic,.
em todos 08

pt'ofi.sõe.

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodcro, 33 - Fpoli.
Atende pelo Serviço

Reembolse POlllt-aL
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busto se destina a uma das pr.scus

A data, DO passado Minas Gerais, a 19 de Se lembro de públicas de Lajes, terra natal rlo

1772.; ,CeI. Tiago de Castro, Na ci d.uk

DIA 12 - <em 1845, em Paris, f'aleceu o serrana já está a herma do dr. Ces.u-
- em 1614 no Fortim do Rosá- Almirante Hodrigo Pinto Guedes, Sartori, também da lavra do artista

,rio, em Jerícoaooara, Manoel de Barão do Rio da Prata, nascido em lajeano. A que agora se mostra na

Sonza d'Eça repeliu um ataque. dos Grecliz a 17 de Julho de 1762; - vitrina da Casa Paraiso, é trabalhe

franceses dirigidos por Du Prat; _ em 1865, ás 10 horas, foi se- perfeito, que reproduz com 110Uvcl

'"
- em 1641, em Haia, foi assina- pultado no Rio Paraná, com todas fidelidade, a fisionomia pensadura lologia que já haviam comunicadl).

do um tratado, entre Holanda e as honras de herói, o Imper-ial Ma- c culta do saudoso advogado e JlO-' sua solidariedade ao movíment., c"

Portugal, suspendendo as hosí.ili- rínheíro Marcílio Dias. lítico lajeano. tantas vezes eleito também os da Faculdade de Ciên-
•

t
.

d para altos cargos, a que deu sen.- . TI'" t a :'0 igualn cdades exísten es, por um peno o
_ em 1868, Corumá, no Mato eras r.cononllcas netr ra .' n.,

de' 10 anos; entretanto ambas as Grosso, 'que estava ocupada pelos pre desempenho, brilhante. Regista adata de hoje o tra ns- te em greve.'

partes não respeitaram-no; paraguaios, foi retomada pelos curso do aniversário natalício 'o
"_ ,_- -- ---

- em 1812, junto ao arroio Lau- brasileíros. SEU ENDEREÇO POR 'sr. Orlando Scarpelli, do alto C0- Associacão Irmão
reI., na .Banda Orienta�, os ?har- x x x OBSÉQUIo' mércio desta praça e figura de lar-

ruas e Mmuanos de Artígas foram DIA 14 O professor Abél Cabral, pe !e ii ga projeção !WS círculos esportivos
derrotados pelos brasileiros do - em 1818, Bento Manoel Ríbei- senhorinha que, na noite de quin- de Santa Catarina, onde se impôs
'I'enente Coronel Inácio dos Santos ro, com sua coluna de cavalaria, ta-feira próxima passada, apanhou tI admiração de lodos pelos seu')

Abreu, após renhido combate; repeliu as tropas de Frutuoso Ri-
sua pasta de COUI'O preto, com o inegáveis dotes de iniciativa e ("'«iI-

- em 1816, partiram (lo Rio, e vera, em Chapícoí, na Banda Orien- nome gravado em UIll dos âng rlos, nização e pelo cavalheirismo iuuto
General Carlos F'reder lco Leeor tal;' esquecida no Cine Roxy, contr-ndo que o caracteriza, fazendo um lmi

(Visconde da Laguna, nomeado co-. - em 1839, em Campinas, São pontos de aula, a fineza de diz.'l' go certo de quantos se uproxi-uvn
�andante do Exercito de ocupação Paulo, nasceu o compositor Antô- o seu nome c endereço, pelo tele- da sua pessoa, quer no trato .de aI

na Banda Oriental do Uruguai, e a nío Carlos Gomes, falecendo no fone número 1.194 ao Sr. Osny (da -tos negócios da sua especialidade
ínf'antarla da Divisão portugueza Pará em 16 de Setembro de 1896; Confeitaria Chiquinho), com <;ucm quer jiara a solução e encaminho

dos Voluntários Reais; _ em 1857, na Sala de Honra 'do esteve falando sôhre o achado na_jde sim�les .as�untos esport�vos,
- em 1817, na Bah ia, Foram fu-, Hospício de Pedro II (depois, dos quela noite, a-fim-de ser o referido O anr;ersanante,. que há longos

zilados os revolucionários pern-i n- Alienados), foi inaugurada uma objeto procurado em sua resídên- anos reside entre nos, grangeou cru

bucanos Domingos José Mart in-, estátua de José Clemente Pereira,', cia. I
nossa terra invejável circulo de

Padre Miguel Joaquim de Almei- _ em 1866, a artilharia para-
amigos e admiradores pelas suas

SERViÇO
I DE cavalheirescas' atitudes, e tem sirloda e Castro e o Dr. José Luiz de guaia, sob as ordens do General

'

um batalhador incansável da grun-Mendonça, que faziam parte cio Brúguez, rompeu, pelas 11 horas, METEOROLOGIA deza do nosso esporte, para o qualGovêrno ProviBório; violento bombardeio sobre o aoam-
Previsão do Tempo, até 14 horas tem contribuído de maneira V'J li c-

- em 1823, entra no pôsto da pamento de Tuiuti ; '

do dia 15: sissima, como bem poucos' ci t(\",Bahia, o Almirante Lord Cochra- - em 1909, faleceu no Rio de
Tempo: Bom Nevoeiro feito.

ne; Janeiro, o Dr. Afonso Pena, Presí-
Temperatura: Em, declínio O estádio co Figueirense F. (�.,

- em 1865, às 14 horas, em COIl- dente da República; Ventos: De Sul a Oeste modera- que se constroi no sub-distrito P,.
sequência dos ferimentos recebi- X X X

dos Estreito, é uma generosa iniciativa
dos no dia "nLerior, na Batalha do A data de hoje recorda nos 1 d

.

t.. - que: Temperaturas extremas de' hoje: e S. s., que assnu pres ou -aS"I11a-

Hiachnelo, faleceu o Imperial Ma- -- em,1836, em Pôrto Alegre, dou, Máxima 21,8 Mínima 15,2 lado serviço ao' futeból de Floria-
rinhefro Marcílio Dias; se uma reação contra o govêruo A temperatura máxima de ôntcm ..nópolis e fêz com que o seu nome
- '\lm 1879, o General Antônio revolucionário, promovida' pelo ocorreu em'São Francisco com 22,2 ,�eja lembrado pelos pósteros cerno

Tibul'cio Femeira de Souza rece- então Major Manoel Marques de
e a Minima de hoje foi registra.Ia l�m verdadeiro incentiva.dor da or:,'t-

beu uma espada de honra, da Es- Souza (maís tarde General e Cmde
em Valões com 3,6. tica esportiva entre nós.

-

cola de Tirode Campo Geande; de Pôrto Alegre), havendo o :\1:a- Comemorando a festiva data, os

x x x reehal João de Deus Nena Barret·) Telegramas reli-dos seus empregados da Manufaturcira

DIA 13 '(Visconde de São Gabriél) aS5Ulni- J l vão prestar-lhe' uma homenagem.
- ,em 1624, o capitão Manoel do o Comando da praça; Na Secção do Tráfego Telegráfi- às 10 horas, para a qual pedem },'or

Gonçalves, próximo da Bahia, des" - em 1840, travou-se o comb�le co do Departamento dos Correios
nosso intermédio o compareCi'IICll

troçou um destacamento holandes; de Frecheiras, no Piaui, entre os e Telégrafos, nesta CapitaL acham- to dos inúmeros amigos e adlTdra-
- em 1643 na costa cio Mara_llbalaios

comandados por Domingns [,e retidos telegramas para o ("1- dores de Orlando Scarpelli, (llH'

nhão, o Alfer�s João da Paz, com F:rreira d� Veras, e a� f�rças c,'l'm- dereços seguintes:. bem merece o ,tributo ,de adl'lirH

duas lanchas, tomou uma holan- bllladas do Ceara, PlaUl e, Mara- Francisco Daneozia - Mirla Mt'd-
ção com que se vai assinalar a ])a$-

desa; 'nhão, comandadas pelos Tenente>:- nikof - Jadna Tasso - Dr. Aniles
sagem do seu natalído.

_ em 1645, teve 'início a insur" coronéis Francisco Xavier Tr,iTCS Gualberto, - Rosa Coitinho -- Del- A homenagem será na séde f'a

reição peJ'ilambucana contra o do- e Manoel Antônio da Silva, sendo minda Prazeres - Clelia D.ia:: Manufatureira, no Estreito.

mínio holandes; aqueles derrota,rlos; Segurança Ltda. - Inah Salha -

À noite o aniversariante ofe"ece�
- em 1909, o Dr. Nilo Peçanh:'l, João Reichlf - Maria Olegário .-

rá em sua, residência, lauta mesa
- em 1763, em Santos, nasceu

. .•. , . d M h j I'T é B 'f" d A d d
'assumIU a PresIdencla da Repúhh- Maria -. R.ua Fe�nan ar. ac a. o --,

de doces e finos líquidos. ."os'
'

ODi aCto 'e n 1'a a - o
d P'd r' Dr. Antol11o Dlb MUSSl _ ,Rer '

P t
'

"I d d" ca, por morte o reSl ,ente e ,eh-
a rJarca ua n epen enCIa - que t' Af P nardo Wlademirskg _ Jacinta

.

I b'l d IVO, onso ena;
vem a fa ecer em 6 de A rJ e

I 1992 1 R' Amaral _ Clara Anderman - Lall-
1838'

- em "', c legaram ao W. Oi;
, aviadóre5 Sacadura Cabral e Gago deJino Veloso - Ondina ROi>'l ---

- em 1805, nasceu Manuel Mar-
Coutinho, que fizeram o 'vôo Lis- C..erência Parque Guarani.

ques de Souza, Conde de Pôrlo bôa-Rio, iniciada a 30 de MarY'J do Darcy Linhares, Chefe do Trái�-
AI,egre, falecendo em 18 de Julho

mesmo ano. go Telégrafo.
de 1875;

,

André Nilo Tadasct� ---------------

- em 181� no Passo de São

ISi"1 Llera Tenis Clubecro (Uruguai), o Major José Ma- O Crédito Mutu� Predial, ofere-
,

.,
I. .

ria da Gama :leu combate e derro- c. ao••eu. auoclado.. o 'melhor I P,or êsle meI�_fICam convlda�as,
, .. plano, no melhor .ortelo, por Cr$

para uma reumao na séde SOCIal,tau a retagua da dos corl'l<entmos; 5.00 meneai.. .

< ,

,

9 h
_ o Tenen,e Fabiano. Pinto, em dIa 16 do corrente,. �s 1 or�,

Santo Cristo.,' derrotou o Tenente- O Marecba� Alexan- todas as excelentísslFn�s as�o(}]a-
-coronel Vic�nte Tiraparé um dos" elas, senhoras e senhol'ltas, aÍlm de

mais audases das tropas' de Arti- der DO Jokei 'Clubr, �: ��:i:�a�:. assunto de interêsse

gas; Rio, 14 (A N.) � Na Rece�ção A DIRETORIA
,em 182.3, em Bananal, São realizada na "Britsh Legion" ()

Paulo, nasceu José de Agui.ar To- Marechal Alexandér teve oCàsião
1

_

lado, Barão de Bela Vista e Vis.. de conversar com os jornalistas DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
cond,e de Aguiar Toledo, falecendo ingleses, dizendo ,de sua comüvida e
em H de Agosto de 1898; iI!lpressão pelo recebimento que DR. CARLOS LOVREIRO

- ,em 1842, no Rio de Janeiro, encontrou no Brasil, não só l)(!r DA LUZ
faleceu o Marechal Felisberto Cal- parte do Presidente Eurico Gaspar 6. DVOGADOSdeira Brant Pontes de Oliveira e Dutra e s'eus auxiliares, como tam- �

,

'

Hasta, Marquês de Barbacena, nas bém por I?arte do povo e da im- Escritório:
cido ,em São. Sebastião, Mariana, prensa. n.O 18 _

Coqueiros Praia
.

AVISO
A Diretorfa dos COQUEIHOS PHAIA CLUBE, avisa aquem possa;

interessar que, em sessão do Comelho -Deliberativo dêste Clube, rea-'

lizada em 5 do corrente, foi elevado o valor de suas cótas sociais para

CI'$ 2.50000 - dois mil quinhetos cruzeiros.

Avis�, outrossim, aos subscritores das cótas de ns. 6 - 38 - 80;,
90 - 114 - 115 - 12G - 148 - 149 e 162, que na,confor'midade ,],)s'

avisos anteriores, as referidas cótas reverteram, ao patrimônio do Clu

be, não assistindo aos
_
seus respectivos subscritores qualquer dirdJcv

sôbre as mesmas.

Florianópolis, 10 de junho de 1948.

Busto do coronel
Tlago de Castro
Na montra da Casa Paraiso,

rua Felipe Schmidt, acha-se em ex

posição o pU5tO, em bronze, do sau

doso e ilustre catarinense, 'ca. Tia-
I
go de Castro.
Trabalho de Malinverni Fí ll:o, '.'FlorlanóPollt, 15 ele 'unho de 1948

•

•

:i

ORLANDO SCARPELLI EM GREVE OS ACADF:MICOS DE,
DIREITO!

Solidar-izando-se à atitude jos:
acadêmicos dc várias ''Facnl::lade:; de
todo o Brasil, que se declararam eru

greve, em sinal de protesto ontr., :t

aprovação do projeto do depulad,).,
Pedroso Júnior, que propõe equi_
parar os farmacêuticos práticos <:0111
dois anos de exercício aos farma_
cêuticos diplomados, os acadêmicos
da Faculdade de Direito de S. Ca
tarina, em assembléía-extraor.Huj.,
ria de ontem, resolveram tornar
idêntica atitude, até que fique re.;

[eitado o dito projeto.
�\egulldo consta, os acad!.!mic:)s

da Faculdade de Farmácía-Oéon;

Joaquim .

Recebemos a seguinte comuníca.;

ção:
"FLorianópolis, 31 de Maio de

1948. Exmo. Sr. Diretor. do Jornal

"O Estado" - Nesta.
Temos a honra de comunicar a

V. Exa. que, em sessão de Assem

bléia Geral, realizada em 18 do

corrente, foi resolvido, por unani
midade, por proposta da Diretoria,
em longa exposição feita pelo Sr,

'Presidente, a mudança do nome da

"Maternidade de Plor-iauópolis"
para Maternidade "Dr. Carlos Cor

rêa", em homenagem à rnernóríar

dêsse saudoso e ilustrado médico,
que, desde a inauguração da Ma

ternidade' exerceu com inexcedível

proficiência, grande capacidade de'

trabalho e extraordinária dedica-

ção, gratuitamente, o alto cargo de

seu Diretor t€:Ií,nico, atendendo•.
oomam�&Mawn�e���
turientes polbre a qualquer hora do.

dia ou da noite.
Servimo-nos do ensejo para reí-.

terar a V. Exa . os nossos protestos
de elevado aprêçq e distinta

sideração.
(a.) Clementina Fausto Barcel

los de B1·ittb, Presidente. Osny 01'

tiga, 1o Secretá�io.

Dr�

A� DAMASCENO DA SILVA
'·'AOVOGADO

:; Açõls,,:civeis • 'comerciais
ES&;--;-RuIJolo. P..iiil�,.',�-Térreo

;. , '.-", .. ,,\ ,-

IAnexó,-ao jornai, :;0; {stado:.)
Florianópoli� :.S8iill CalHin�

ICASA MISCE�ANEA diltri-

I buidora dOI Rádio. 'R.' C. A

Victqr. VálvulaI e Di.co••
Rua CODlelbelro Mafra

Clube

A DIRETOHIA

Rua João Pinto
Florianópolis

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,,

,

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC'R EXISTIU IGURL

FRECHAN,DO
O "Correio do Norte", oritem tra;n�rito pelo Diári(J,

buscando' fazer escândalo em tôr110 de pessedistas, contou qu�
houve um desfalque na Coletoria de Colônia Videira. Á vista dis-,

so foi aberto inquérito e pedida a pris:ãe>' preventiva do faltoso.,'

Não é isso o que se faz em situações que tais? Os do DiáriO'

não se lembram que assim, muitas vezes" já precediam as au-,

torida,des municipais, federais e estadu�is no passad?? O fato

prova que não houve nem afilhadismo e nem' apadrmhamento.

mas apenas e s'em alarde, o estrito cmnpriinentb' do' dever por'

parte das autoridades..
_

O resto é politiquice, politicada, politiqlli�mo ou politicallia-.,
GUIEHERME TAL

•••
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