
'Solidariedade ao dr•. José Boabaid.O sr. Borghi
o sr, dr, José Do1tbaid, ilustre Presi- colau, João Sonn, José André Sohn, Ja- e o PISsidente da Assembléia Legislativa, . no cob João Sohn, João André Sohn.: Ma- .

exercício de Governador do Estado, re· noel José Rosa,' Vicente André Sorm,
cebeu o seguinte telegrama: José Tristão de Pinho, Francisco Tomaz Rio, 15 (A. �.) �- I[)forma-s{� q-rc

Cambirela, 1] - No momento em que' Matos, Arcânjo Joaquim Ventura, Joa- h IJ' B I I
.

.

v, excia., por mais uma vez; assume o qulrn José Santos, José Augusto Sousa, O �en or Jugo O ighi deseja re,,:oll-

.elevado cargo de chefe do Executivo ca- Dorvino Cândído Coelho, Eduardo Ma- cialiar-se com o senhor Getulio
tartnenss. não podemos deixar de lhe noel Pinheiro, Augusto Silvano Sousa,
manifestar a nossa grande satisfação, de Estefano ãoeríg, José Matias Bach, Jú- Vargas e retornar ao P. T. B.
vez que o nosso munícípto, através da lio Germano F'el isbtno, Vidal Bernardi

" {> i '1'('1'1 sem (TUe 'h,'
cultura e clarividência patrtóttca tl(. ,'. Silva, João Garcia, Procópio André Sohn,

. '! " ... ., ., "

exetz., se eleva majestosamente no ce- Francisco Fraga, Laudelirie F'raga, Má- I seja garantida uma posição de des-
nário admín ístratívo barriga-verde, para r io João Garda Ventura, Amaro Rosa.'1 . _

.

orgulho e honra da quasí unanimidade I Amaro
José Santos, Manoel José Vieira, taque na agrerruaçao.

-das fôrças políticas dêste distrito que Adão .Iustern, Ascendino Castro, .Ioventr- ,Assim é (fUI' ('�tn1'Ía <l!'rp.'..{im<'II -,
obedecem à orientação partidária de v, no Domingos Castro, Pedro Ventura, Pe
-excelôncta. Glorloso Partido Social De.! dro Bernardo Koei-Ig, satenttno José 'tando OS seus amigos e correlurio
mocrático, sente:se. ufan? em declarar. Inácio, Otacílio Arcânto Vieira, .Jos� nários sob a- bandeira do Partik
que cada vez mais ha de ingressar suas Rernardmo Coelho, Arcünjo. 11anoeI ,Vl-' c , L J

fileira� n�Hna homenagem constante a eira; Alberto' Guilherme,. N.etal" Alfredo lRepublicano Trabalhista já tendo,
sua dígnif'ícante personahdade. Aprovei- Antônio Coelho, José Egírrío Prtrn, Eva-

I
,.

lamas o.ensêjo, a,inda para rendermos rlsto �imermann, J�sé ,!,omaz SQll�a, segundo a. mesma. fonte, obtIdO. a

por seu Intermédio. ao preclaro 91', Ader- Fredoltno Sousa, Jose Fellpe PetrJ, Lín- legenda do P R T Ieaenda essa
bal Ramos da Silva a nossa admiração e dolfo Vidal, Matias. Meul'er, Osvaldo Mo·

..

'

. '. ., " .

.' c.

os melhores votos de pronto restabeteeí- mo, Jordelino Medeiros, Adalg ísa Medei- .que sena substituída pela outra,
mento. Cordiais saudações, João Vágner 1'05, Manoel Inocêncio Sousa, José Ber-

D
.

I ri I ,-

Garcia, Frp(lerico. Se'''2nn, Got ilipe Se- nardíno Silva, Marina Silveira, Alécio' ""OIS r c- ar uma (Clll"n:'tnl.�ao
mann, Guilherme Knabem, Manoel Ve- '<adre Pereira, João Santana e OS111 de fôrça procuraria o senhor B:>r-
:nâncio da Silva, Paulo Luctaner, Alcírlo Fraga. '

.

.,
'.

Bcss!e. Sebastião Marciano, Serafim Sou- I ghi retornar ao P. T. B., Imponde
sa, Cirfaco Germano Silveira, Dário Is.! Ma",C4 uma qreve condições. Adianta-se ainda qu(�- ()3'ael FerreIra, Gaspar Abreu, José Cunha' ,,'.1únior, José Cunha, Alcebiades Fortuna- , senhor Getulio Vargas nào est"ru
to, Ulvsses Silva, Antônio -Rosário Joda, Campinas, 15 (A. N,) - Ir-rom- interessado no assunto e que estariaJosé Bosano, Osv�ldo José. Tiago, Ivaldo. .

8e111anll, João Taloppel. Otacílio Morais, 1·l{'U maIs uma grcve nesta CIdade. mesmo disposto a fl�ndar novo pal-
Olávio Berber, ,J.o�é Rino Ven'ura, João ,[, I d 'I ' ". . d.Mansui' Elias, Raul SeU, José. Lino

Trie.!
I a a-se � mI opCl anos a tido ou apoio a um que se vies.,� a

'Vailer, Aristeu Rodolfo, Miguel Onofre Indústria de Sedas Nacional, per- fllndar.
dos Santos, Leonardo Petri, Clemente ,

Tiago Dini%, Cândido (ioulart, Alfredo da teuc.enf.e à fIl'ma MaLarazzo, que Todavia, setl plemento de pr(l,),
Rosa, F.êlíc-io Elias, Arí Man�ur" Elias deixaram o trabalho aleO'ando pro- em qualquer (Ias últimas hipóte�l'�,'Pedro ElIas, Çar!os SeU, HortenclO Du- . "',

arte, Cm'los Aguiar Jor., Juliano Ramos, tplaeão do dissídio coletivo scria o senador Salgado Filhe) .

Franci�co Silva Campos, Nerí Campos,
- " .

leo1loldo Silveira Sousa, João Rodolfo
--------------------------------

nroering, Antônio Justino Sousa, Ber
nardo Lickrbanl1, osé Silva Campos, Ro·
Que Dorrin..;os Sousa. Dorpingo� Ja
cinto de Sousa, Carlos Pedl'o Broe
Ting, Lídia Duarte Silva, Antônio
Domingos Sousa, Romeu Melquiades RIO. 15 (V. A.) - Nos círculos do Senado c da Câmara conti-
SouiSa, Nilton ,Jacob Broerin,,-, Pedro nua a espectativa em fÔl'l1o do c,a80 paulisf.a. Afirmavu-se ontpm que
J3ecker, Ce!:;o Pedro Silva, José Lenfers, os lIc!e.nistas de S50 'Paulo leva.riam suas diveJ'.g·ôncias com, a dire��ão
Alfredo Broering, Rodolfo Broering, 1I1a- Ilaeional do l)G I'tido a um romr)imen to definil Ivo, caso ni'io.fosú'mnoel Júlio Pereira, José João Ventura, '"

-

:<',\1'1;no Flel"er, Ma)1o,1 Leôncio Martins, apoiados na lula contra o g-overJ1a.dOf' r�a-qucle" Estádd. Lihegou-s€
'Matias Corrêa, E\valdo Schmiclt, Leonol- mp,mo a ad.míiil' a J)D$sibiliclade de Slla fllsão COIl'l.' ul1trq partiúo. Á

.·do Heinzeirs, Jqsé Gaspal' Ah�eu, José enLrevista rlo mini:-,1,l'o da Fa2enda coutestalldo. o' sr. Ademar, não.

íSl'ael SQ">,a, T'leri{'o SchP1utonhol. Jo�o roi conhecida s�não ú. tarde. Assim, não' houve Lempo l)ura o_ue osArí Pamplona, Argemiro Israel Conceiollo, _

Leonolclo Brüg"manr., Aleixo Alves, Sou· observadores formassem juizo mais amplo sôbre ·a mesma. Em t.odo
sa, Henrique João Folster, João Soares ca�o, segundo apuramos ,em algum.as fon tes, os esclarecimentos do
'de Oliveira, Alício Turnes, Francisco .,

t d F d d' I·' -

b
-

t·Turnes Júnior, Elisiário Martins Melo,
llllDIS 1'0 a azen a pro llZlram cer,;a lmpr·essao, em ora uao 1-

João Vieira, :Matias Grah, Ricardo Ma- ,'essem contri-bui.do de pronto para levantar o cireulo de reseryas que Lopes Vieira.
noel Caetano, Augusto Schmitz, Apoliná- se formou nos set.ores parlamental'es no tocante às providências que n. D, Depulado Estadual - As-
rio Ar-tônio Borba; He.nrique, José

sou-I
poderi am ser ado.ladas para resolver a crise paulisla,

5a, Jorge Soares, Leopoldo, Francisco o
•

semblf\ia Legislativa � Nesta

·::7�;�0 1<�����i,scJaco'hosti:an��l�aBor���I��� Incidente eu'tre Eo"o'o'ro de
Em junho de 1·91['8 - Exmo. Sr. De-

�a���, �f�I�S F��i,��i��� F������,co ����f� j ." • pulado:
Henrioue Folster, José Soares Oliveira, Russos e Alemães f:ober�nos Os infra-a;ssinados, pensionistas
João Grah, Francis00 Turnes, AntônIo.: • ;::J U... � do .Montepio dos Funcionórios PÚ-
José Bruggmann, Evaristo Brtiggmann, .

Pedro Tl',nec "eto, J alll'j'1do .T"vpnc;n, n I' 1- lU P \ N
. AmmaD, 15 (U. P.) - Prla pri- blic05 do EsLadoj vêm mui respei-

Ott P
.

G 1 P' ,.! J J
»<:'1' 1m, ;) , • ."

-

" ovo In-. -' i
o assl<?'. Jus.avo asslg'... anoe 0- meIra vez, vno enconLrar-se

lS
losamenie solici Gal' de V. Exa., que;sué, João Francisco Fernandes, Germano cidente verificou-se hoje eutre

Hensing-, Llndolfo Cardoso, Pergentino reis AbdulJah da 'rransjordan a, de sua digna ca,deirâ, nessa Assem-
Vida] Vieira. Guilherme Hensing. João Rossos e Alemães, quando a guar-
Hensing, Pedro Hensing, Vicente Freitas, ri d f t· 'b'

e n.m: Sand, da Arabia' Sal1diti. A bléia, leve ao ·conhecimento {los mo.

R TI' '" ' a a ron ell'a rnssa prOl lU a .euta 10 r erreJl'a, Atulibio Ferreil'a.
_

- convIte de ]Im Sanei o rei da demais legisladores, a prelenção Assim serido, aguardamos pai'a
.José Jlílio Duarte. Augusto Sal�7,ar', ,Tú· DlIssagem de vagoes carregarlos de. . '"

'

,

lio Salazar, Germano Horstemann, Ro· _

'I d 'I I
. fralli3JoJ'danra Ira sexta-fell'a a Llue al;laixo passamos a expôr, com a presente manifestaçãcf favo-

dolfo Horstemann, João FrancIsco Mar· carvao, VIlIC os a 1'� eman la OC1-
n' J ., 1 c.' l' a-fim-de que, esbudado () caso, 1'ável, aumentando nossos venci-

tins, José Cetemb�'ino Rosa, Benivio Mar- I t I d l' d
dyarc, Capha .::lanrlltíl, oncle peI'-

tins. Manoel Jaclnto Miranda, Guilherme
(en a

-

e es ma os aOs selores

I
.

1
•

{lOmo é de direito, seJ'u resolvido mentos .. cUJ'o aumento confiamos
.J é âl J'" V I' I d B l' AI

manecera I UI'ante cêrca duma se-
os. 'OPP2, ,,-ase ei'tu,'a, ,T"rdelino a Jac os

.

e e1' 1m, egaJ'um os como j'ôr de J·llstI· ......a·. n{) CI'I'L"'['I'O de' V. Exa. e ,da Assem-Ventura, José Linhares, Cimanti. Martins, p _
mana. ,., "'_.

Manolfo Brumann, Dorvalino Schurbaus, USSOS que esses vagoes estuyam ---''--__'''-__ Como é do conhecimento de V. bléia Legislati.v,a do' E.·;stado, pOis
Celso Turnes, Ivo Turnes , Antônio ·Tur- d f ·t M

- _.

d'

Ines, José Hintonou, Pedro Hinlman, An.
e eI U0508. as n-ao Impe Iram a I"o·d d

.

Bxa. e de Lodos DS dignos l'epre: como acima deixamos dito, a nos-

tenor, José Sousa, Batista Manoel Ra- passagem de carros do mesmo tipo" I a o com sen(,antes DOS diversos partidos sa luta pela vida, é com grande di-
('hadel, Alfredo Frerlolino PascÍl;, Pedro _

Passig, Guilherme- Passig. Pedro Passig, para o setor soviético.
.s::.s bombas! n!'ssa Assembléia, o cuslo da vida I'icuJ.clade que atravessamos •

.Joaquim Manoel Rachadel, Lino Marten- U IdaI. Augusto Netall, Laudelino ''I'urmes, Lem-se elevado de maneira quasi FlorianópOlis, 8 de Junho de
Célia Turl'l'es, Artur Frederico Schroeder, O CongresSo apre

Rio, 15 (A, N.) - O senador IYo assombl'o�a; merecendo, por isso, 1948". (Assinaram esta carta 21
.10lio Jacinto Machado, Aquino Jacinto' -

l'A'!\.fachado, João Carlos Folster, Eliseu Ja-
( qUino, impressionado com os acurado esludo ,e providência das vigila,ntes referência IV e 11 de re-

cinto Machaclo, Lalld�llno M'lrtins José cl·ará O veto 'acidentes mortaI's q'le se têem I L '1 I j'l 'd '.' r. • III')'.Jacinto Machado, João Gabriel, Berllar-
. , ve- nossas al'l orH a( es cuns.l UI aS, Jel'lmCJa ..

dino Manoel RachadeI, Nicolau 'I'urnes. lificado COm fog'os e Jwmbas de Os infl'll-assinados, pensionistas O nobre deputado Lopes Vieira
Francisco TUl'nes, Agustinho .facinto ',-

Goulart Anliriázio, Sebastião Sousa, ,To- Hio, i? (A. N.) _ Para fl]we-
:::iao João, pretonde apresentar um do Mon)epjo dos Funcionários' c1_9' enviou à Mesa, após comentar, 1'a-

sé Lino Schurballs, Jacinto Elo!. Eloi Já-' .

'd' I projetoO proib.indo a Jabr·l·c.apa-o d'\ Estado, têm,' como é do' cOllhc01- vo.riwelmente êss·es dois apêlos,. acinto Machado, Bernardino Machad6, Jo- eIar O veto presl encJa ao projelo- '( "

f!;é Machaclo, Ermínio Dual'te, José Hors· lei que melhora a situação ({os �a-
tais bombas e fogos perigosos. Es- mento de V. Exa., a sua pensão ex- seguinte indicação:

.

temann, Francisco João Silvino Oliblo t
.

." t 't I' d I t· b d'Rach�del. Nicolau Pedro Turnes' Treteo- pitães remanescentes do anli�o as llliOl'maçÕes foram prestadas à ri '-a, (-8lxa a pe os respec 1VOS

e-l.
"Exmo. Sr. Presi ente da Assem-

tino Schmidt, João Lui7 Dias, 'LolllJ:ino quadro de Contadores do Exércit:; imprensa pelo senador catarinen- .neficiários que inestimáveis &é'l'- bléia. LegislaLiva do Estado.
n��o Zr��:;in;�:.elj.��ja���CS;�éo' s[��a� reune-se hoje, em sessã(\ conjunLl, se. .. viços prestaram nos diversós s�Lo- CONSl'DERANDO o desequilíbrio
.10ã0 'I'hiesen, Jo�é Antônio Silva, PE'dro ,

h C l'es de suas atividades.

J
que advirá, .forçosámente, nom o

Antôl�io Silv.a, Arcãnjo Fortunato Mar. as quatorze oFas, o ollgresso Na- 'V

tins, Henrique Prim, Zeferino Cardoso cionaI. Novo Imbal·ludor Houve já, por mais de uma vez aumento da remuneraçãÜ' dos ser-
Antônio Sousa, Frederico Folster, Nor: •

'berto CarJo� Folster,' Antõnio Jacinto
levando em conLa o elev·ado CU�'LO vidore sda União, cujo projéto. de

��1�ir�g�s�,o�is����/�:111?��S'S����, !�: Os l·noll.aS8S' abando .. dfo{iO UI.')D(p��)1·_ Viajandl) a

da vida, aumento nos vencimentos lei já se ,encontI.'a em sua fase fi-

gusto Francisco Turnes, José Constâncio U _

dos funcionários e pensionistas do nal na Câmara Federal;
Leôncio Laurinda, Jacinto, Elei Macha: Estado. CONSIDERAJNDO a necessidade.

do, Alvares Tavares, José Lino Sousa, DUm a Palestina b d d
.

Augusto Silvino, Manoel Silvino, Antônio 01-, O ..

0 naVIO "Argentino", che.. Entretanto, os pens'ionistas do premente' de se processar uma re-

ESilV,ÍI':O, José Higino' Martins, Joaquim
HaI'fa 15 (U P) O "t gara hOJe a esta capital o senhor Montepio dos Funcionários' Públi- visão total nos vencimentos dos

. m.,o dos Passo.s, Pedro Bernàrdino . .
- eXerCI o

G'Co'elho, Estanlslau Passos, Antônio Fran- britânico intensifiCOU, de man,eira
Jordano B. Eccher, recenterr,ent� cos do Estado, não fo,ram agracia- funcionários públicos estaduais,

F<'iSCO Silva, Pedro José,' Sohn, Jacob
. , . _ iIlomeado pelo Presidente do '(Trll dos com o m.esmo b\.nefl'cl'.O, ou, m 't d t drancisco Vieira, Domingos, Vicente de extraordInana, a evacuaoao de., J - e e VIS a o crescen e aumento o

Castro, José Vicente Castro, José Arcân·, .. guaI Embalxa,dor do seu país 'nu ao menos, lembrados da Sll'a si't·ll·a- pt' ço d t'l'd d)0 Vieira, João Francisco Laurentino, suas forças da PalestIna, e anun_. A • •

.i - ,e, as u 1 I a es;
Luiz Antônio Coelho, Antônio José Coe- .

-

t
. Ito ao governo braSIleIro. O novo ção perante a crise que atravessa- CONSIDERANDO' que a elevação

lho, João André Sohn. Angelina, Pedro ClOU que, den ro de dez dIas, o Emb' d f' P f'
Zimermann, Luciano Prim, Carlos, An- '!t. lo t' d' d ,.

alxa or Dl re elto do Depar- ,mos, para que fôsse feito um pe- dos vencimentos dos funcionários
iónio Petri. ,João Guesser" José Kreme-

seu u Imo 1 mem era ,elXa o t.lmento de Cerro Largo; Mim�.tro queno reaJ'ustamento que fôsse em df�
ch, Ascendino Miguel, Fraga, José Ber- a Terra Santa. 'rres· grandes na- db inter' A

B
da União, ag'I'avará o padrão -

nardino Silva, JOã0 M,mo,,! 1\IT"rJeiros, ' -' lOr no governo errct .. : e suas pensões. vida do servidor do Estado;
Aureliano Ferreira Santos, José Nicolau VIOS de transportes estao receben_'Ministro inte' d R I

-

E' rmo ,as e aço-es '·x- A sua tntalidade, viuvas e filhos CONSIDERANDO, ainda, a w�-Stein, José Lino Coelho, João Chmitt, do simultaneamen,te os soldados,
".

teriores, É professor eManoel Vieira, Paulino Stein, Pedro Pau· esteve e:';ila- orfãos, qli& perderam os seus ma- cessidade de rever-se os proven Los
lo Medeiros, Bertoldo Domingos Castro, crquanto o materIal é -embarcado do no BraSI'1 dllrante a dl't,�(IUI',�B t ld Jer-n'm' G H J' " "ridos ou pais, em s.erviço do Esta-er,Q o o 1 o ome-s, ermano u-

bm vários cargueiros. T t
lia Gomes, João Gomes, JOãD Sonho Ni· erra. do, ficfll'am suj.eilos a uma cola in-

� IUJS .ürI1GO DLUUO D. ÜNT.A. C.A.TüUN.A
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o caso de 510' Paulo

c rál.ico. J nieialrncnte, disse que S.

Exu., o �I', General Emico Gaspar
Dut r'a, honrado Chefe 'do Poder

significante, que presentemente
.não dá pura' sal.isf'àzer, .as exigên

.

rias pequenas que são de sua ali-

mentação.
Diante do que acima ficou dito.

não são necessárias maiores explí
oaçõcs, pois V. JÜu. e os demais

dignos representantes do nosso

povo nessa Assembléia, estão ao

par das dificuldadés do .pobre,
Pedimos, pois, que V. Exa. seja

o nosso porta-voz nessa digna As

sembléia, para que a nossa situação
seja' estudada e minorada com um

reajustamento nas nossas pensões.
Com os' nossos agr.adeoimentos;

lance Deus sõbre as vossas cabeças
bençãos e clarividência de espf.l'i.
to, para que .a nossa terra seja 8'0-

vernada par-a o bem do Estado e

da Justiça", (Seguem-se 30. assi

naturas).
'Continuando no uso da palavra,

e sempre ouvido com atenção pOl'.
todos os seus dignos pares e pela,
assistência, S. Exa. ainda leu a se

guinte carta que lhe enviaram cêr

ca de 32 vigilantes; da Penitenciá

;1'io do Estado':
"TImo. Sr. Coronel Lopes Vieira:

DD. Deputado Estadual.

Nós, os abaixo-assinados, vigi
lanles referência III e IV, co mexel'

c.íC'Ío na' Penitenciária do Estad,o,
vi·emos respeitosamente solicitar,
pOI' vosso intermédio, no sentido
.de ser apre8entada a presente pe

tiçãu 11 Assembléia do Esado, em

qllC solici(amos aumento de ven

cimenl.o, �ossos aLuais v,encimentos·

Foi das mais profícuas dêsles

últimos dias a sessão da Assem
bléia Leg islativa de ante-ontem.

O prune iro orador foi'{) S[', de

pulado Lopes Vieira, componente
da ilustre bancada _ elo P. 8, D. O

nobre legislado!' mais uma vez, sem

que houvesse LlE'ixado de lado os

interêsses públicos, mostrou que se

pode muito hem legislar, Jazer 1)0-

lítíca administrativa §.em que por

isso deixe abandonadas as súplicas
deputado disse da sua final ida

de, deehlr:lIlclo fazê-lo em no

me da sua agremiação part idá
ria que Á o Partido Social Demo-

aumelltaf' O� vencill1ento� elo fun

ciOllalistllO público fl1unicipal, que,
muito ac,eJ'tad,amenLe, ,já percebeu
serem llO momento ntual menos

Execuuvo Federal, tendo em vis

ta à pi'ecária situação dos f'uncio

nários públicos federais, submeten
do à consideração da Câmara Fede

ral um projeLo de aumento de ven

cimentos dos funcí onár ios Qvis e

mílítares, Há 'poucos dias, por

solicitação do seu colega Bodrigues
Cabral, a Cusa havia enviado à. Câ

mara F·ederal um apêlo em 'que iie

pedia pelos funcionários federais.

Também h{l\poucos dias se aprovou
o aumellto da magislratura da

Ilos·sa terra. Também já� ·na nossa

Càmúa ele Vereadores ,,;e tral.a de

que insllficiontes.

.\gora, é a nossa Ass·emblúia que
se vai rnallil'estal' respeito aos

atllais vcncimenlQ� do Juncim1árt0

-públic.u ("!:lI adl.lal, e o da Casa )in
(.'.111S1Vt', .l';0Sl.a uH,u)'", \'el'dade�ra
mel)te. se entm;iasma pela justi�a
da c,ansa que clcJendia e lê a sc-

b)'ut'o.� são ele Cr$ &60,00 para QS vi_

gilante" 'l'étêrênc}a :fit e Or$ 630,00
'para os· d,e refel'ência IV . .J)Pilse:
,'eneímentos são feitos váriog\�es
c.onto� que, atingem �uma médià de
25 a 30%, Recebemos líquido uma

média de Cr$ 300,00 a Cr$ 400,00,
sendo que alguns percebem impor
tâI:tcia inferior ,a Cr$ 300,00. Desse
vencimento líquido, temos a ma

nuten<,:,ão, de nossas fa�ílias e a

educação de nossos filhos.

gll iaie missiva que recebêra:
"

...'ro Exmo. Sr, Coronel Pedl'o

A funç5.o que ora exercemos é
de grande responsabilidade e, ain

da, trabalhamos vinte e "quatro
(24) horas consecutivas, ao passo

..

,que outros funcionários trabalham'
somente oito (8) dilirias no máxi-

Conclue na 3a pág,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 OESTADo-QlIart.·'el'. 16 de Junho CIte ,•••.

111ft •• ·111ações
o ESTADO

II
........::: : na 1'"

Dlletor' RUBENS A. RAMOS
r�•• DIr.-Gena..

8IDNEI NOCBTl
Dtret.... ltMaclel
GUSTAVO NEVES
Clt.,. ti. Pactue":

I'JlAN€I8CO LAM..UQW
CIa.,. •• 1...naIe:

I»aIlI"Jll CABRAl· DAim.y,
Rtqtresentaa&4t:
A. S. LARA

... ...."or Dan&u, •• - ",
••lIar

'1"'" nol.z. - RI. ti.......,.
, llAUL CASAMAYOR
... ".UIII ti. OUYelra. 11 _

......,
..& 1-11171 - 810 P••"

:A88INATURAB
Na Capital

.............. Orf

............ Crt
1'Ita... CrI
aa. 0........... CrI
....r. anl••. - CrI

N.·)ltterier
.... .,. Cl't 1"."
,"..r. . ,.. CJot .

t"ri..etltr. . ;. . • . CrJ ..

....r. anJ.•..cre •..,'

.....
41...
JI,tM
....
....

I
b••elo. 1Il�••&e t_llr••"

o. .rlelDa'" ._. .a.
... 'Ueadoa, nlo ..ri.

tleyolTltloa.
ii 1I1reçio nh se r..p ....

uMUza ...te. eOlleelto.
... ltil)GIt 1108 artle_

.........

Pcra as peSSOC8 de fino
paladClJ' Café Otto é

.em par.
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• ',e •••••••

Viação Aérea
Horário
Segund,.feiitra

PANAIR - 8,.10 - Norte
VARIG - flt,8. - Norte
PANAIR - m.�7 - Sul
GRU2EIR6 De S_L - 13,55

Narte
Terça-teirQ.

0RUZEfR6 DO SUL - 12,00
N>or.te
VARI$ - i2.30 - Sul

Quarta-feira
PANAM - 9,4{} - Norte
t1RUZEIRO BO SUL - 11,00

,N(lII'te
VARIG - 11,40 - Nor.te
PANAIR - 1,\M7,- Sól

Quinta-feira
PANAIR - 6,.50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
6RUZEI.RO DO .SUL - 13,55

Norte
�RUZEIRO BO SUL - 15,30

Sul

Sexta�fei1'a
CRUZEIRO 1)0 SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - NUl'te
PANAIR - 12,47 - Súl

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Bomingo
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO sur; - 11,00
PANAIR - 12,47 - Sul.

Sul

t '0' GRANDIOSASn el� MATINADAS

e do "Cine Ritz".

. :"':.i::.Serão oferecidos mais. de Cr$... ,

SEGUNDA,FEm,A
Expresso Silo Cistóvllo _. Laguna 10.000,00 em prêmios, aos concur-

ia h�;:$. rentes .dos concursos: "A Mais Bela

\:'"Auro-VIBçAo ttajat - rtajal - 13 110- \'oz Colegial" e da "Rainha da Ci
Expresso Brusquense - Bruaque' - dade",

r:S�J:��SS�or!�squen.se - NoYa Tr.ento Nestas "MATINADAS». serão dís- I I--<::JMi .
.:�� I ••�:l

..

&� ., f.
Auro-ViaçãQ Catarlnense - JoblvU� tríbuidos brindes c prêmios ao dis- !

--"I .., ...�., r <I

f,- 8 horas. tirito auditório. ,I,' 1:.'Auto-vtacão Catartnense '_ Curitiba r
_ 5 horas. Duas horas alegres, para ClS cole- A SIFlLIS ATACA TODO O ORCANISIII10 I·_R3odh°!!.�Ie. .sul-BrUil - POrto Alearre 21·3.l·S de Ff.ORIANóP·OLIS.

.

1 - I (:
w_

� --.

1 O fígado. o baço. o coração, o e .• tomogo. o. pu mo••• <:t pe e,
I:.'.Rapldo Sul-Brasnelro - Jolnvn. - Programa de Téla e Palco. ,produs dor.e d. cabaça.. dore. no. 011.08, reumotism.,. � .

ás 5 e 14 horas. I N TT J IN' I C
• I c:eguail'O, queda do cabelo anemia e aborto..

f. 'TERÇA-FEIRA a e a: orna aCIOna, ome-
. Con.ulte o medico e tome o populcl' depurativo EI.IXIR 914. ..

gr�\tt()-'iB1��a�atarinense - PÔrtO ....le- dia dos Três Patetas, Desenho Colo- i Aprovado pelo D N. S. P. corno medicação auxilieI' no trata- t,Auto-Víaçl!'o Cat-arlnense Curitiba rido, Shorts, etc... !
mento de SifUi. e Reumoti.mo da me.ma origem. I'

- 5 horas N P I A t
�

d ,i I f . .

cl 1 l' .. '

Auto.Vlação catsrrnense .JolnT1le o a co: presen açao e no en.1VO ao orgQnlemO, agl'Q ave corno leOI' �
- 8 horas. JAIR E SEU REGIONAL. _I _

_ A�toh�::�.ãO CataTlnense - Tllba!I'AO ZININHO (O Jorge Veiga cata-
EXpresso SIlo Crlató.,,1I0 - Laguna

-I rinense).
.

7 �::�sa íGl6rla _ Legun. _ 71$ JAIRO STLVA (O cantor român-
Íl 61,2 horas. r )

.
.

o EXpresso Brusquense - Brusq_ue -11co
.

16 horas. OSMARINA MANGUILHOTE (A
A"to-VlaçAo ltajal - ItaJal - 111 ho-

I I h )ras.
.

-t. caçu a (O sarn a .

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle ':; U Animação de: ZECATAU.
ii e 14 horas. .

QUARTA·FERA Locutor: DAKIR N. POLIDORO.
Auto·Viação Catartnense - curitiba

..t. 5 horas. •

Auto-Viação Catarln:mse
- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense Laguna

- 6,30 horas.
-

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

Rápido Sul Brasüetro - Jotnv!le - êI
5 e 14 horas.
Expresso Silo Crl.stovao - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Vtacão !tajal - Ita íaí - 16 no

ras,

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas .

Rodoviária Sul Brasír - POr1o Alegre
- 3 horas.

Borario das empre
sas rodoviarias

,

SENHORITA! Auto_Vlaçã�UI�ti�If!I!!
A lt

. - f' Alegre - 6 horas.
U tOla creaçao em re rz-

Auto-Viação Catannense
�erante é O Guaraná KNOT - 5 horas.

EM GARRAFAS GRANDES _ Ath��!��AO Catuinenae

Preferindo-o está Auto-ViaçAo Catarlnense - 'l\lbario
d d - 6 horas.acompanhan O a mo B. Auto.Viação Catarlnense _ Laguna

- 6.30 horas..
CHEFE DE ESCRITóRIO Expresso São CristovAo - Laguna -

Firma industrial precisa de Pe.90: 7 �:;�êsa Gl6rla _ Laguna _ 6 1/2
sÔa com prática de escritório e de e 7 1/2 horas. -

EXpresso Brusquense - Brusque _

escrituração mercantil. 16 boraa.

Cartas para Chefe de Es(}rit6rio, ....uto-ViaçAo Itaja! - ltajal - UI ho-
NS.

Caixa Po�tal, 139, mencionando ha-· Rãpido Sul Brasllelro - Jolnnle - às
IS e 14 horas.

bilitaçoos e pretenções. o

I Empresa Sul Oeste J .tda - Xapec6 - és

Guarda-se sigilo. - 6 horas.
SEXTA·FEmA

Rodov1ãrla Sul Brasil - POrto Ali!gTe
- .li horas.
Auto-Viação Cata1'1nense

- 5 horas.
Auto-VlaçAo Catarlnense

- 8 horas.

JolnvlJe

Pôrto

Curitiba

JolnYlle

Curitiba

Jolnv1le

Auto-Viação Ca,tllrtnense - LallUIla
'- 6.30 horas.
Expresso SIlo OrlstovAo - Laguna -

.7 horas.
Auto-Viação ltajat - ltaja1 ..:.. UI bo

raso
, Ex;presso Brusquense
6 horas.

, Râptdo Sul Br8>Slleiro - JoJ.nv11e -

ãa 5 e 14 horas.
SABADO
C3ta.rlnense - Curitiba

Brusq_ue -

Auto-Viação
- 5 horas.
Rãpldo Sul Brasile1ro -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.
Auto-Vlação Catarin.ense - JoinvIle.

- 6 horas.
Auro-V1aç.Ao (,}atarlnEI;lIle - .TubarJo

- 6 horas.
EXD!,p's9Q São Ol'lStovAo - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

14 horas.
Auto.VIaçao Itllja1 -. Itaja! - 13 bo

raso
Expresso Brusquense - Non Trento

- 9.30 horas.
Expresso Glória - LagunA - ·IS 1/2

e 7 1 f2 Hora&.

() VA.LE DO ITAJ..u
Pro.,.-urem .a AgI.ela

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRJ..RIA.

ROSA

COMERCIANTlb M um u
no • Biblioteca.do Centro :&Ca
üm.ioo XI • Fevereiro. Coa·
trlboirú. Maim, J)U'a • forma·
eto cultural doe ealiarlJs.u.
ele aro.oh.'
(-Cempanha pr6-UTI'O" ..

r::. a..' XI d. P_�),

Todos os Domingos,
"MATINADAS"

grandiosas

4viso 8ns Estudantes
Estudantes em férfás qQ'e deSe-IIC·-----�V!!""!!!'-------')em viajar conhecendo tótlo 'O Es- asa-- ende-setado poderão obter os fundós ne-

o&ssários executandó flrei! tarefa
que bem executada lh.es proporci-o
nará ainda algum saldo em di
Ilheiro.
Tnformacõcs à rua Vis-conde de

Ouro Preto n. 13 das C <iS 1� e da�
U ás 17.

Sob o alto patrocínio do "Crédíto
»útuo Predial", jornal "O Estado"

E ainda apresentação no palco de
12 candidatos, em busca do titulo,
"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

..
.

tr� lf

Rt�' -'

-I
'C-;�
�l

-

(oti AZIA!
AJ(!m dali dÔres agudas da

mi digestão, ha o incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

Uo saboroso c P6 DigestivoDe�itt.
desaparecem tais vexames e aa

dôres. pois este remedio moderno
corrige o maJ:''lto seu - inicio. graças
• sua formul� moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão.
Kaolin para proteger as mucosas

gastro·intestinais, Cubo de Calcio.
Carb. de Bismuto. Carb. de mono·
aodico para neutraliaar a acidez ex
cessiva. que � a causa principal
da azia e da. contrações gastrica..
Para livrar-se da mdigeatão. peçII

�D,Witt'
Oficina Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO,
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de, escrever, cal
cular, somàr, Contabilidade, Regis�
tradoras, Balanças automáticas,
Chuv;eiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

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

Ore Lindolfo A. 8.
·Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conetltuilõel de loei.dedal
••erviço. coreJ�tol. em 0'81'(11.

Orgenizoçõe. contabeil.
Regiltroa e a'l'.1rca•• dÍllpon'do.
no Rio, de oorre.pondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Càrvalho n. 43.
Da. 8 (l, 12 hora.,
Tel.foRe 1494

uma à rua Nova 7 rento n'
45 entregando a chave ime
diat'amente.
Tratar com o sr. Leopoldo

Coelho à rua Bulcão Viana 41.
'.

.

l

10--.
I
1 \

I
I
I têm usadoDe pessoês

com bom resunado o

popular depurativo

Sociedade de ompcro
aos tuberculosos
AGRADECIMENTO

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 So- o

,

ciedade.
Florianópolis, 8 de Junho de 1948 .

A DIRETORIA

mllPANBIA -AtlANtA DA 1m
b.... _ 117. - "'f NI.
PClIDIOI • nDIPO."'1

Cifr.. do BaJanço di 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Respons.biJidarle.
Recete
Ativo

Cr�
Cr$

80.90 0.606,30
S.978�40 1 .755,97

67.053..145;30
142.176:603,80

«

•

Sinistros pagol no* 61timo. 10 anOI

RUpODlat. ;.1ida<Je.
98.687.8U;�30

« :76.736,401--.'306,20

Diretorel'
Dr:1Pamphilo d'Utra Preire

. -
• f !!Ide:S6. AnillO\I,MUlorr.,. Dr.o

"
e Jol6 'Abreu.

de Carvalho. Dr! P'rsncllco
Joaquim Baneto de ,Araujo

• • ,__t::1fH!�. 1 ._;lI!W'IIIII1WII!!!M't •• 'R= •• UI

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS
Rua Cantareira, 928 - S. Paulo

Peçam lista

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

I'j(.'!i,t
------------�----------------------------------------

V. S. deseja Moperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos? Apresente sua idéia ou oi'erectl seus· servioos, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catari

. ne-nse, em poder desta rwação.

Ga$a$
A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

A visa aos seus portadQres de titulos lá integralisados ou sorteado,e.·
de acôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmM'

CASAS, para pronta entr.ega. - PaJl8 maiores esclarecimentos dirigiJ'-oBe",�
DO escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificlo---'
Amélia Neto).

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 à,s :IZhoras I.

RADIO TUBI' ZYO 9 l
; �
I

1530 kilocic/os ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

'I
1

)'

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

FA�MACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tleo !HLO LAUS
Hoje e .manhl "ri .. ... ,rel.rUa

Unpe aael.Aaia _ ..,raqeirq - B.o...,itiu -- P.rhI·

aarIu _ ,k&qu •• )tonaelta.
&ana.se.... d.ta .h..nl.da •• reCfiUllin. ••41.....
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r. t..:+An. )_Ouar.!«!l';

,JJRA TENIS CLU8E, PROGRAMA PAR,A ° MÊS DE JQNHO: DIA 19 (SÁBADO), "SOIRÉE" PROMOVIDA PE�O
CLUBE DE, REGATAS RIA CHUELO; DIA 26 (SÁBADO), TRADICIONAL BAltE DE S. JOÃO, COM QUElMAD� PINHAO,
BATATAS ASSADAS E SUR PRESAS: MESAS A RESERVAR NA RELOJOARIA MC31TZ A PARTIR DE 21 DO CORRENTE
A CR$ 30,00; DIA 29 (QUIN TA-FEIRA), GRANDE "MATINÉE" INFANTIL DE S. PEDRO, COM INíCIO AS 15 HORAS.

1Grandioso baile drí lhos de inspiração chinesa; �ra.

N'a A bl
' " ' cem de ser ouvidos ou atendidos. r

" •• Dr. Mário de Oliveira, numa bela ssem ela... CO!!) a palavra, o sr. Antenos Ta-
rata e seus oficiais, "toilette" de "Iomée" ouro velha; l d

'

e pensões dos vares'" do p, S. D., esclareceu a

1
da» aposenta erras "

De minuto cm minuto chegaram Sra, Cte. Quintanilha, estava mui- - casa os motivos que estavam atru-
ina li vos por iguais razoes:alLas autoridades civis e militares, lo bem em "nelour ctiitfon. noir", CONSIVERANDO, finalmente, que zaudo o andamento dos trabalhos

ANIVEHSARIOS: ::iecretários de Estado, Deputados guarnecido com babados de ,plu- d d dos Esta Lutos dós Fuucionár ios,Pú-,
, é de inteira Justiça esta me i a;

MAJOH DEMEHVAL CORDEIRO Esladuais, Presldení e do 'I'ribunal rnetis brancos; Sra. Cto. Balucier, INDICA,MOS blicos do Estado,

id
"

t
de Justiça, Desembargadores, P re- numa moderna "toilette' de "{oii- QUE a Assembléia Legislativa se Como relator dos trabalhos, afir-A ef'emér II e de hoje regis a o
f it 'I "I l d es S 't R f I L

.

mou S. Exi a, da enormidade dosd
.

i er o n umcipn e cen enas cp" - Ie' negra; Sra. C e, a ae eoca-
dir-ija ao Poder Executivo, j'L)ZClllIO ,_,natalício do nosso preza o con-·· , , .

',' , 'soas representativas de alto rnun- dio dos Santos, numa encantadora sentir a necessidade de ser nomeá- mesmos, o que Importa em um ser-

.tel'ralH,�o Major D,emel'val COl'�ej- do social desta Capital. "toilette" de "[aille" verde Nilo,' viço lento, de vêz que a complexi-b li t f I d I da lima Comissão especial, presr-J'O, ri ran e o !CIa a g orrosa
I' Duas orquestras postadas nos Sra. Cap, Ten. Angelo COUf/O, esguia F dade do assunto, assim ID requer.'

PI" l\1Tt I F t d (' dida pelo sr, Secretário da -azen-;' o reia 1 I ar (O .issta o, rornan-t
I'X t remos dos salões, encheram de e elegante, trajava um encantador ' _

d • d Ainda, com a palavra, ,) ilustre
I t d B °t II

-

dI'
, da, oorn a delerrninação e eSLU a:'.aan e o a a iao e .nrantarín, delicíosas melodias aquêle ambien- tid t S D t d R' nta te de 'I'ijucas respon- ,,' � ves ,1 o pI'e o; ra epu a o 1-

as possibilidades, no sentido de se represe n, <, s: �

O distinto naí.aliciante que é í.e, feérícamente iluminado e enga- bas Ramos, ostentava um "paiou" ê
.' deu às acusações feitas. pelo sr,

processar, com urg nora, uma re--uma das mais alcaudoradas expi-es- lanado com ar te. b
'

I d pl na da Waldemar Hupp respeito a co-l'anco, gual'TleClC o e , UI ,s " ,-

I ncímento do'> V\,'
'

, "

õe do el to' I d 1"" l deu I f
' visuo gera nos ve 1 S

,

'ot t ,'t 'n',' "Ô<,SO S se e quar 1'0 e o ICIaIS Uma valsa de S rauss cu rn CIO mesma côr; Sra. Cte. Cruzeiro, os- f
, "

"bl'
,.

e mi branca do irnpos o errr 0,,)111, '" �

, Ill1elOnarlOS pu. ICOS CIVIS· -

-dessa legendária corporação, em as dansas � o espetáculo fOI' real, t -cr it chie num vestid de
'

bre áreas inf'er ior-es a 20 hectares"JAV ava mm o I, ro l itares, como também, nos provcn-I" ',' _ "�,o.cu�o seio desfruta do melhor con-I mente magnificente' para os noss?s renda "clunüilh)" branca, gu�:�eci- Los do pessoal ínatívo e dos pen- ,Al!rrmou S. EXla. qne se .n,ao p,,-
'.celta pelos doLes de capaCIdade e olhos!

,
do col'n um grande la"o sulÍlrlllo; , .

L d E t d I dIa acusar o Poder ExecutIVO, de... S10l1lS as o s ar o,
. ,,distinção, nesta data, será por Os pares voluLeavam em com- ( Sra. Belisário Ramos, num juvenil f4 S 1!. j 'nllo de 19/18. 'estar arrecadanqo mdevldamente

I· I" t' f" "I
' J k ..... , em 'l (e Jll ,

I' t I t' t...certo, a vo de SIgnificativas home- passo 1ge1ro e os raJes emll1ll1os, modelo de "pu,tou" Branco, trazen- I V'
.

,Antenor Tava e com seu con IeCImen o, pe o a ,I)
. , ' , -,opes lelra - ( ,-

;;Iagens por parte dos seus colrgas de vanadlsslmos matu:es, rodados, do como complemento uma linda Ali' d C mpo Arman de um col�lor assim pr:oceder.- ,
, , ' res - re o a s -

"

-

-.amigos e admiradores, às quais, tarf�lhantes, enaram ,vel'ilgmoso i
carteira dourada; Sra, Paulo Fon-I do Calil _ Biase Far-aco � Pro�o- O Executivo, afirmou S. Exia"

1)01' jusLas, nos associamos com o I mm �ment.o e uma orgia de cores tes, num m{Jdêlo de estilo em "e-! o-elles Vieira..
' cumprirá os disposHivos constitu�

j,maior prazer. corrIa em derredó:. , , I tim "duchese" vel'melho; Sr'a. Hel�
'"

_ João José _ lideI' udenista ,_ cionas, votados pela expressa de-
X X ..,.

I ,O ,quadro extaSIava e era dIgno vecia Vinhais., num encanlador ves- I p oblema termina�ão do povo catarinenseo..... Di�,;e comp exo ,o r em
,TOA-,O DE A"SIZ, de qualquer salão de Paris, Lon- tido de brocado azul cinza,' Sr. 'l'te. Com a palavra, o sr. deputadoQ -

((nc se debaLe não só o peqnen,)
Deflui, nesta data, o aniversário d:,es, New York, Hiv", Os Qayu':' Anderson, mL1ito eleganle, num funcionário se niio também u �ha- Armando Calil recordou aos seus

lJaLalício do nosso esUmado COfl-
i Ihei-ros impecà velmente de casaca e vestido branco de renda francesa; mada classe média. Daí, sent.I!'- pares que, paS;la de um mês, enca

�tcrrâneo sr. J'oiio Aureliano de sm,oking' e os militares em se\ls S['a, Leaberto Leal, sobl'essaindo
se bem em apoiar a projl'lsl-: minhou o recurso inlerpô,s�o con-

\ uruformes de gala, com suas con- "(1m �lI'1 cabelel'ra dOl'l'a("l e'l'a"a 'tra o ato l')elo ""lal o PrefeIto de.1 ssiz, comp,etent� telegraí'isl.a do c' " c, .c, v v

çuo do seu nob['o colega pes:'é.:lista : "

,

,

4C
• '

.Departamento dos Correio,,, e Te-: decorações vistosás, davam esplén· muito "chie num modêlo de "jel'- Lopes Vieira, pelo que rep:'(",')dtil i Al'ara,ngua crlOU a �axa rOdOVIárIa,

,10grafos e pessoa de destaqup em
llido e cintilante realce aquêle lJai- sei" lJl'anco bem ajuslado; Sl'a, Dr. de justo e humano, E isto .J r.lzi:t I Dlssertando sõbre O �,ssunto, o de-
le inesquecível. E enqiJanto as dano H.imza, numa "loilelle" eleganLíssi- em s'eu non')e, pesn,.oal e nr,l tI,',' ,"l],n putado Armando" ,Cahl encerra

.

a::;nosso meio social ond,c conla hrgo , • " u
_

' _

, "

<
sas se prolongaram, percorremos os ma, .on1 "paloll" negro, combinado 1 d

� sua Ol'a(�ao p'edindo que a Comlssao"cH'cnlo amIzades cleCOI'I'entes do e.s-' -, , }&llCa a, :
1

. ,'" I grandes varancloes no ultImo <ln- com blllsa de crepe romano l'cca'-
_ Cardoso da Veiga _ p, R. p, de Justiça, apr,e�se O parecer qU-8"cu o amIzades decol'rentes do es_ elal" do Edifício onde inümeros ca- mado de lantejoilas, I'CU Içado por "

l' 'I' lhe cumpre emItIr,Jl.Írito jovial �,comunicativo �ue valheiros fuma�am el convCl'sa�'am, lindas jóias; :::ienhorita H o \'t'l'e.
- Amda es a na nossa

emüran(,,;.(! O sr João José üabral relator,.faz do natahcJante um adol'avel ,Tá elTI bal'x,o, a casarI',a, !'ll1eIls"a,
o pedido quase angustioso de al-

d
"

d
:'

.

,

d'L - " muit.o geadosa, em bl'ocado branc.o; o mellClOn:1 o recurso pe lU a,,('a1lseu1'. gUllS fll!llciomírios refell'cnle. ao
"," '"

" '

,Ludo a brilhar e a faiscar ,dentro 3m. Sál\'Ío {Junzaga, vestido negro, 1 t d" '" 'c'm l!er� ..; p,alavl,l paIa Justlfwar a demoraAs muitas homenagens que lhe da noite! al.men ,o os sens \en I Cf" _, ',.

do aludido p""ecer.' combinado com renda "duny" do
Exa., mais unIa vez c acertadamen- <'<'---sIgnificarem os numerosos amigos Ás 24 horas, mai� ou menos. o ,mr.�TlJO tom', SI'iI. M�rio Moura, Antes de lida a ata da sessão

d
'

d te dissc do ponto de vista do"e a mIra or,es juntamos com efu- SI'. Gontra-Almirante Antão Alva- num modélo antigo de veludo ee- uni criol' o deputado, trabalhista._

seu Partido qu-c tem como um ,los."'110 as nossas.
I
': res Barata, acompanhado de sua reJ'a, Lodo bordado a OUI'O; Sra, Dr. Saulo Ramos, 20 Vicc-presidentl3pontos ,bá"icos, (I cuidar dos {'Ull-x X x
i exma: espôsa, com Ô" oJic iaL, sob Djalma 'J\locllmann, como semp['c, eionál'ios púhlicos dando-lhes V(,l1- da Casa no exercido da Presiden-

: EDGAR nV-CHELE : seu comando, também acompanlJu- muito chjr, num, modc'Jo de "{uil- --

('-la dn, rr\(>,sm'a, delI con'hec'I'ment'o a''

-T h
'

cimenl.os condizenles com' a época" ,� r�n:>corre oJe, o aniversário dos r:le suas e.'{mas.. eSJ3tlsa�, � ore- le" �fr-amboesa, -,'Sellhol'itas C�lso E S CnatalIclo do exmo, Sr, Edgar Bü· , , , ,

'

,

e digni,daele humana, E nesla pxp!i- As._�crn.blêia que S. <,xa. r. 011-

hele, funcionário elos Correios e
1 eeeu uma taça de cl1ampanhn (lQ Jlan:.o� <.;lwias de imensa graça, com car,)ão, o ilustre legislador Dilo d0i- tra-Almirante Antão Barata, dig-elégrafos, ': sr. Doutor José Boabaifl, Go"e;'na- ve"tido,� encantadores de "/ulle" d' 'd

"

1,',',0 c.:\�n1anclan'e do, 50 D. N., sedl'a-,I xou a menor 'UVl a a respe!.o. ., "O d,iJtinto aniversariante, que é dOl' do Estado, estando presentes a branco e llai'elá awl; Sra. '1'en. C(ll'� Dá conhecimento à Casa ,h ,l1m do nesta cidade, acompanhado dnpOSSLll 01' de um coração bondoso, e�te brinde, [l'S alLas autoridades ei- los nomes, eslava Jl1uit,o el(:�ganle,e de elevada estima e' t.elegrama de Caçador, ,ao inÜ'iar seu ajudante-de-ordenR Capitão-
, ,

,S �'a por ce!'· \ is e militares acima citadas. al'oln- I,oda (le ''['ane,o,' Sra. MaJ'or '�Ien-to na data de hOJe, mUlto felicita- ,

'
.

' u"
as, suas considera\iões rBspei: Q ao tE'nente Orlasclo Braga Cl'uzeiro,

..do pelo seu .largo cü'culo de rela- ranhadas lambem de suas exn::\s. fles, llllm modôlo de linha,g retas, imposto lerrit,orial, aduzindo rara tstiv,era pl'esente nH Casa para lhe'�'ões,
.

"
c�'jJósas. com llm blnsão de bordado muHi-

I suhsidiar a sua aI'gllmenta�,ãü, ;j solicitai' a pl'e.sen\ia nos fest.ejosx x' x. Em (miras mesas foram 3en)dos eÔl'; Srita ,Lau-I'lla Filomeno, num
DAZ'I:'u ,INC S ' que resa o art. 119 da COlIstií,ni- alll�ivos ii Batalha do Riachuelo,.r ,-,!;m. ",,-J ),: HOJE: , deliciosos e finos, (Joces e bebHlas gracioso eonjunLo: saia prcla e ja- Cão Federal. No J�xpedien le, foi Ilda um ofi-- o estimado cOlltm'l'âneo sr. variadas. (jueta de renda "cil'éc,'''; Sra. Gil-

J 'd AITidél na tribuna., referia-se a','s cio de 8, Exa. Snr. Dr. Clovi.� Pes-� apura a Costa Fern�ndes, dedi- 'fados con\'idndos l)J'esent.;�s a') berto lfbOlH', muito distinta, num'1 I:;s1.atulos dos Funcionários Pú!JJ i_.ceado e competente sargento rúdio- gi'ft11de baile, desfilal'am :)ci:;s modélo de "'Velmll' noir", com "cU-
4,elegrafista da Marinha lotado na' grande';: mesas e o ".')el'viço", es',ove :iJS" dc brilhantes; :::;J'a, Huberl

".capitalli.a' dos Portos; ! imp-ecavel. �t Beck, num !Jelo vestido de "lamée"
- a lIlteressanLe menina Gilda' O r,úsw relógio marcava' 4 e m('l[1 ['osado; Sra. Dr. Chel'cm, num ri-

•.encanto do lal' do distiJ�t() caBai ela madrugada de sába,do, quuil,do vo mocJêlo de renda azul prateada;
Arnoldo SOl/za, tabelião em São nüs despedimos, sumamente a.gr[i� Sra. ,Dr. Calvy ,'raval'es, ,o�lelJta\'a,.José c' de d, Gicélia D, Souza. , decidas pelas aLen(!ões que recebe- um lindo l1lodêlo branco com bor

! [!'lOS, sendo que todos foram in'�an- daelo ele ouro; Sra. Cte. Mal'iilho,
I sáveis �a' 'organis�ção do grande muito distinla em soLim unoir";
1 t.conLecunento SOCIal. ;3I'a, CeI. La1'a Ilibas, 111uito chie cm

honi As duas orquestras Laf,'llhararr:, se[Ím preto; Senhoritas Darci Li
pro-, f,:"ite Loda, Uma éra compcst3. flt: llhares, muito gl'aciosas com en-

elemenlos u� Bari'da do 1P B. C., encan!,ar]cll'cs domélos juvenis; Sra.
':m seLOS 1�':Jjes especiais tlwL.; e a Heitor FcrT'fll'i, com seu porte ele
{_' I; J':I df elementos da Ba'·dfl (ia gante, L':5tava muilo chie, com uma

l' ,líria ht-.c.ar. "liljJetLe" de �(chamalote" morang'o;
Promissoramente, acaba de ap�-

I
DUl ante as dansa.s, qua.i;i nino Srita. DI', Abel Cabral, muito bo

reeer, nesta Capital, o 1° númertl ria I
guém ficou sentado. Os galõe'] se aHa, vestindo um modêlo azul com

interessante revista mensal "Leia- i 1.0:t:naram 10Lados (}om os pares mo� l'enda,3 preLas; Sra. Manoel Gon
me"" que se publica sob a direçi:.o l vimentando-se na cadência dos çalves, com um vestido de "lamée"
do conhecido jornalista sr. .í�j,) \ sambas, marchinha,s, tangos, 'vai. oi.iro velho; Sra:, Dr. Rosário de
,Frainer. I sas. Araujo, muito eles'ante, numa be1a

_

Trata-se dum magazine de ,i't'i-, Por es�)ecial gentileza de disHn� "toilette" vermelha; SriLa. Yeda
çao mo,derna, com abundante 111lS-' ta bcleLI'Isla presenle ao g'rande Gama d'Eça, numa, linda "loilel/e"
'tração e flagrantes fotográficos da baile, aqui vamos dar os nomes J.uvenil; Sra. ,oscar Pereira, num
sociedade 10ca'I,lvalendo por auslll.! das ilustres damas e seus trajes, modê lo muito STacioso, de "chi�
ciosa iniciativa digna do mais fran,-' pedÍJldo desde já mil perdões si tOIl" rosa; Srila. Carreirão, muito
-cO' apôio do público.

'

i hou\'er, como ê natural, omlssao graCl-Osa, numa "to'Ílette" moderna CAÇA,DIl DE PERDIZES
Num meio como o nosso em que de algum nome, pOis foi impossí- e juvenil; Baronesa Von \Vanga- Segundo notícias colhidas nas

as publicações desse genero rece· � vel anolar lodas a,s figuras femini- nhein, multo distinta, trazia ves- rodas cinegéticas, o Clube de Caça
iam p.or aUsência de uma compellsa- : nas, que deram o excepcional bri- lido branco, completado POl' lin-

e 'riro "Coulo de Magalhães", pro-
dora aceitação, a revista "Leia-me" I lho a maravilhosa reunião dansan- da Chantily da mesma cor, A,ili..1ante de Ordens, Capitão-In� pOl'cionará aos seus associados
constitue, pela sua feitura e pela' te: O 'Comandando do 50 Distrito Na- tendente Angeló Conto _ oferecell- mais uma excurção na pl'OXlma
sua orientação, um empreen,dimcn_; Sra. Almirante Barata, amabilis- vaI, a cuja frente se acha o illlSh'3 do a alta sociedade desta Capitui, o sexta'-feira, dia 18 do corrente, sain
lo louvável, cujo êxito porá à pro-

'

sima, estava muito chie, num so- (' brilhante oficial de nossa :VIari- grande baile realizado na noite je do daqui às 13 horas, mas desta
\ra, sem' dúvina, o alto nivel el1ltu- brio vestido de setim marroll, 80- nha de Guerra, Contra-Almirante 11 de Junho, fechou com chave-de- vez ao Figueiredo, na zona da
'lal de nossa gente. I bressaindo um distinto penteado, Antão Alvares Barata 'e seus ofi- OU!'t) e de um modo brilhantismo, sera, onde abundam. as perdizem e

Sanrlando o 'aparecimento dt> onde se via um rico pente sevill1aJ dais, Capitão de Corveta ÁlvariJ as comemorações do dia da'''BATA- codornas.
"leia-me", desejal11os�lhe as maio-' no; Sra. ele. Gonçalve3, e-Jegante, Gonçalves Gomes Filho, Capitií,)- LHA DE RIACHUELO", d.ata ([llC se ,Para essa excurção reina gran
re, pr,)speridades, ao mesmo tem- apresentava um lindo vestido bran- Tenente no:berto arderson Caval- inJOrtalizolJ nos corações cle todos de entusiasmo 'entre os amadores
,po lue agradecemos a sua visita. co, inteiramente bordado com vi- canti, Capitão-Tenente Cruzún" os brasileiros! do TirD ao vôo,

ARNOLDO Sti.AREZ CUNEQ.

Clinica Odontologia
NOTURNA

Das 1,8 ás 22 horas, oom
n1arcEu:!a, a cargo de abalizado
!issional

Rua 'Arcipreste Paiva t7

tana, Ministro da Viação, em que
comunicava à Casa já tomadas as

provideneias no sent.ido da emissão
dos selos c.omemorativos ao hiee'n�

1'05 'do Estado se esforçando para
que, nele, se obedeça o 1m'is de

perto possível, o que . sôbn' o as

sunto preceitua a Carla Magna ela
R.epública, base de tôt.las as rlema"i;
leis . .sôbre a renumeração das ho
ras e�traordinárias. S. Exa. fói
realment.e, de rara felicidade muito
embora se alongasse UDl f,'JnLo
q-uanto aos adicionais, certa .. tam
Ibém foram as suas palavras pro-
'v:Jndo que, obedecendo ao 'Fie lhe
dita o Partido que representa, se

esforça para atender os qUll care-

tenário da colonisação açoriana do
litoral catarinense que, por indica�

çi10 do Sr. deputado Rodrigues Ca
bral - D. D. N., - lhe foi solita-

por telegrama.
D.sando da palavra, o deputado

Biase Paraco, do P. S, D:, disse que
o fazia para encaminhar um rela�
tório enviado pelo Sr. João dos
Santos, Prefeito de Gaspar, refe_
rente aos danos sofridos por aque_
ia comuna, nas uHimas enchentes.
Prosspguilldo, pediu que o mesmo

fosse encaminhado à Comissã()
respectiva. Finalizando, declarou
tI deputado Biase ,F:araco, que o

relatório estava fartamente illlS
l'ado com fotografias e outros por_
menore" que davam uma ideia ca
bal do ocorrido em Gaspar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Que-m
Escolha você �ua

r

sera .a

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

-

Bainha--
do Cine RITZ,

,

ao�

da . Cidade ?
candidata, comparecendo 'ás matinadas

domi.ngos as 10 horas da manhã.

Já passou UIIl domingo
fora da cidade ?

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

Nâo se esqueçam; para a venda de passagens, com poltronas nu;
meradas, podem cJirigir-se diáriallleIítc à Agência Brasil a rua 7 de Se

tembro, Florinópolis.
SAlDA DA AG1!;NCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 e 30 HORAS

�------ '_-.- ---------

Seu processo de neíuralízaçãu
ainda não foi despachado?

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

Escritérío d·e· Advocccío I
,

D1S. Samuel Dsserte, Pery Barreto, Des, Mauricio Furtado.

ADVOGADOS
Recursos pata o Supremo. Tribunal Federal, Tribuna] de

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

RIO DE JANEIRO
---------------------------------------------.------

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 caráter assistencial,
Representante em Floriauópolia:

PEDIW NUNES
�U}l 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da JÓi:i

inicial de Cr$ 1\1,00 apenas.
Participação nos lucros

I Vulcanizadora Leonelii
I ATELIER MODELO DE VULCANIZAÇÃO

MAQUlN·ARIO MODERNO
Perfeição' e garanfia em: Pneus, Camars s, Sapatos, i

Galochas, Cintas de Senhoras etc.,.

'MontagenS
.

de PlIEUS em 5 minutos
Rua Francisco Tolentino 12 - B - FLORIANOPOLIS

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

"Ierrenos em.·Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou

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

REEMBOLSO POSTAL
Para easemiras, jlimos, brins, etc. precisa-se representante,

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

Concurso Rainha da Cidade
Sob o patrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.
'

Voto paraSnrta.
------J

I.

Curía Metropolftana
5° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL
Na qualidade de Presidente da

Comissão Arquidiocesana. do 50
Congresso Eucarístico Nacional a

todos os fieis e demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente -ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul. .

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Ernpreza Turismo,
Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de per-igrinaçâot
r) uma Aérea, em. aviões especiais,
'I partir do Maranhão, escalando em

lodos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos;

.

c}
uma terrestre, prosseguindo de

São Paulo em corÍfortaveis "oni

bus", através do Paraná e Santa

Catarina: d) outra terrestre, partin-,
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação. .

Evidentemente, poderão os fieis

proferir 'Outros meios MI seu alcan

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

fi'OSSO Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolís, 1 de Março de 1948

Conego Frederico Hobold - Presi
.

dente da .C. A.

..

A

VOCE

EDITAL ..

---n---

Delegacia· Regional
do 1.4PETV

/

I

·tambem U5arp
I KOLVNOS

diz'

9rbarc.9

I�
famoso estrelo da RKO
Radio Pictures, que opo
roce em "A Likely Story"

Ptaça Po?reira e O Iveira

Ed,fjcio IPASE
TELEFONE, 1184

o Delega.do Regional do IAPE
TEC neste Estado, faz saber de 0"-'
dem superior, que o Instituto dis

põe de caminhões MAm{, para fi

nanciamento aos seus assooiados
motoristas ou empresas Se trans
portes contribuintes, sendo para.
os primeiros e para estes, medí-

.

ante as seguintes condições:
a) - ler no mínimo 12 contri

buições.
h) - estar quite e não autuaçãe

no último ano.

c) -:- apresentar f'lador idôneo.
hipoteca de .imovel ou caução de
títulos.
'lIo€las as eXfJ·icaçãcs -sobre preço e

tonelagem dos veíoulos bem come)

sobre inscrição' serão prestadas
Reste orgão.

O prazo do presente edital. s�
rá de dez dias a contar desta.
data, encerrando-se as insorições

I
impreterivelmente ás 12 horas do
dia 16 do corrente.

Florianópolis, 6 de junho de
1948.

'

Mariano Almeida, Delegado Re
gional.

I
. ' .

/

I

MeÇ

1- .

NÃO ESQ U E ç A!
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais d.
cidade para lavar, passar e tingj.ll
pelo sistema suíço.
·R. Til'ade.ntcs 44 - Fone 1022.

Basta um cm.

no escova seca

DATI LOGRA FIA
(orrespondencla
Comerdal

• Confere
Diploma

OIREÇAO:
Amélia M PigozZi

METOOO:
Moderno e EUciente

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
O Escritório do Partido Social Democrático, a rua Felipe Schímídt
N. 42, atende aos seus corr-eligtonarios para qualíficação eleitoral

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

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. _ Assinaturas e Anú,ncios.
CAIXA POST I\L, 775 - CURITIBA

.. Baraia «Chrvsler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 1'10 H. P. Tratar com 'Lourival

Almeida - telefone 1A06.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA

,
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·

�\HQS 1A\lS\tMS
lA\h

- �a,\l
_ -, no '30 horas'

t. •

as as � f

Às 40s. 191f I

dos \ongas
,_

. em on ,

RódiO UPI,
R' dia Qifusora

('\.040 kcs) ":m aondas \ongas

Sôo ?au\Of "(49.93- \'ti •

''\ curtas '\

(960 kcsl e

50 m .1"\.765�CSI

6.095 "-cs � 25.

COM MÉTODOS APROVADOS PELA FÁBRICA I

Somente nós podemos oferecer, aos proprietários de Ford, Mercury
e Lincoln, tôdas as vantagens de um serviço especializado, executado
por mecânicos que os conhecem a fundo. Porque somos seus reven

dedores, é natural que tenhamos maiores facilidades e estejamos
melhor preparados para prestar a espécie de serviço que o seu carro

requer. Quando fazemos qualquer substituição, só usamos peças legí
timas Ford, Mercury e Lincoln -- tal e qual as que foram colocadas

originalmente na fábrica.

Venha conhecer o nosso Departamento de Serviço. Ao lado da "

,

'cortezía e presteza, o senhor encontrará as vantagens de um mate-

rial feito especialmente para proteger o seu carro, manejado por

mecânicos especializados. Nossos métodos são aprovados pela fábrica ...

e o senhor aprovará os resultados!
/

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU CARRO

TUFFI, AMIN & IRMlO
Revendedores nesta Capital:

Rua Duarte Shutel, 11

•

<oqueiros Praia
_...

AVISO

Clube

•

A Diretoria dos COQUEIHOS PRAIA CLUBE, avisa
_

fiquem possa
,lOteressar que, em sessão do Conselho Deliberativo dêste Clube, rea
-1izada em 5 do corrente, foi elevado o valor de suas cótas saciai; para
,:Cr$ 2.500,00 - dois mil quinhetos cruzeiros.

Avisa, outrosairn, aos subscritores das cótas de ns, 6 - 38 - 80
dJO - 114 - 115 - 12'{) - 148 - 149 e 162" que na conformidade <1-)S
.avísos anteriores, as referidas cótas reverteram ao patrimônio do Clu
í

be, não assistin-do .aos seus respectivos subscritores qualquer direito
sôhre as mesmas.

Florianópolis, -lO de junho de 1948.
A DIRETORIA

LUCIO CARNEIRO DA SILVA
e

Maria Elisa C. da Silva partici
pam aos parentes e pessoas dS) re

lações o -contrato ele casamento

de seu filho Antônio
1

MANOEL PEDRO DA LVL

"I"
Maria Constan"c;a - da Luz, parti
cipam aos parentes e pessoas de

relações o contrato de casan.en-

".,1
to de

,na,: lfilh' nO:�::IV�Oj:o�ntônio,1 Fp,olis 13/6/48

L��� ,,!��!�i,,�I���ad", \'para uma reunião, na séde social,
dia 16 do corrente, às 19 horas,
todas as excelentíssimas associa-

-

elas, senhoras e senhoritas, afim de

se, tratar de assunto de interesse
da Sociedade.

Acabe com as levantadas
� Noturnas e Sinta.-se"
Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantada. ou micções 'no

turnae, ardência, reaíduos esbranquiçados
na. urina, dôr na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade. perda de vigor, podem ser cau

sadoe por uma. enfermidade na prôstata.
Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos masculi nos. Para controlar êates
tranetôrnos e restaurar rapidamente &

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cientffico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
que Rogena o aliviará, revigoriaando sua

glândula prostática. e Iazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nos... p
ra.ntia. é a sua melhor proteção.

R-indicado no tra

ogena tamento de prolta·
-

titeil, uretrites e cistites,

J i I 1 I 1 1 \ :r. 1 0J l! :r. (. E.
PLACAS SlF1LITICAS

EUnr de NOfIue ira
M.dlcoçeo Cluxiliozo DO tzootCl"m••to

do .UlU.

A DIRETORIA

Ordenado de
lR$ 20500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

.ocação para trabalhar nesta Capital
-u nas seguintes cidades:
Itajaí - Joínville - Porto União

- Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens

-m torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si poso

.ivel acompanhando fotografia, para
:"l:.. Postal n". 5 - Florianópolis.

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

'- il>DÜ6bll, Gravata'i PiJamo.,
Meia. d••�_melborCl;,Ule_; "me·
ncres preçol: 16 D.1CASA MI.
CELAl�EA - RuaO. Marra�
.. : " .

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

........................ � ........ " ....
" .........

Telefone a es'se número e a bI

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràpl
damente irá buscar seu terno.

R. 'l'iradentes, 44.
-

A 1uga -se'
.

�
.

���d�;� '����o' �'r�'d'i��: '�f�����
Linda e confortável residencia, aos seus associados o melhor pla

recentemente construída, sita :i no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
rua José Boiteux 'nO 9. Tratar com mensais.

�3P,"p,je"'iO' 'ua Ti,adent"

�OlS8Ià···oo·���
-

O Crédito Mutuo Predial, ofere' PRE:CISA-SE
l' O dI' d

ce 0011 ee\l5i " .. cc iodos o r,."Elhool T !lo

,

T' deates nO 5Co're t+o t ro uz quo iocr fi I. plano, r.o ln"lhoc �ortj)io, por Cr$ ratar '" rua lra13
-

P<lça-o 0.0 seu fornec�dcr. j 5.00 man.al�. Telefo"ae 93.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o PAULA RAMOS VENCEU O
PRELIO INfCrAL DO CER'l'AME

INFANTO·JUVENIL

F.\VORI1'O O CAMPE;W JOJi_;
LOUIS

Ohedecendo á tabela do Campe.ü-- NOVA YORK, 1ft (U. r,) - Um

nato IManto-Juvenil de Futebol da inquérito levado a efeito pela "Af;

cidade, sábado último foi l'ealiza- sociated P1'{'S5", "'abrangendo toclo�
DO o enconlro inaugural do ceria- os cronistas esportivo;; dos Estados
me que teve como contendores os Dnidos, veio mos_tral' que há entre

'·team:;;" do Pimla Ramos- e do Fi- eles nada menos de 230 que acre

gueil'ense, vencendo o primeiro pe·, dilam que Joe' Louis der-rotar'á Jor._
lo amplo escore ele '4 x 1.

j-WHICOtL
na próxima luta enll'e am-

. A partida esleve bem moyimen- bos, ao 'passo que há outros 52 qUi;'
tada, agradando a quantos se <liri- &cham que \\Falcoa sel':í o novo

giram ao estádio da Praia de Fora campeão.
O conjunto paulaino jogou satis- Embora .Toe LOuis tenha ganho a

faLoriamente, merecendo o triun. primeira luLa com \\ralcott apenas
fo ora conquistado. por doeisão, houv,e só (lois él'onis

Os tentos foram assinalados. por tas quo acharam
_ que desta vêz

Zol, Júlio, faulinho, Ma,dalena e- i'lle vencerá da mesma maneira. Os
Alcindo (conlrá);'

- - .

oütros duzentos e vinte e oito pre-
I

Os quadros jogaram assim for- vêm que Joe Louis ven-cerá. porjmacios:
_

nocauLe. na luta de 23 _de junho no
'

Paula Ramos: Galo.Chocolate ,e,'
"Yankee Staclium".

Varado; Alcindo, Madalena e Cuca; Entre os que opinam pelo no-

�ol, Hercilio, Walmor, Julio e Pau- caute, as preferências e.stão dirigJ'� I�lllho. ! das para o 3°, o 4° e o 5° l'ounds.
Figueirense: Ernani, Gervasio e' Os que manifestam sua opinião

Mario; Dagmar, Robcrge e Meire- do que Walcott vencerei refel'iram-
1e-,,; João Maria, Ayrton, Lusso e se de preferência a uma viÚn'ia j),,�'
Lisbôa. ,decisão: - foram trinta e doi� '_los
PUllcionou como árbiLro o sr..To- 'cinquenta e dois. Os demais acham

no F·ernandes dos Santos. 'que Walcott vencerá pOI' K. O 'l'<
'I

.
',- J laS

_:- iD05 u tunos "rounds".
CHICO LANDI CORRERÁ EM I

MILÃO i O .sOUTHAMPTON DESPEDIU-SE
RIO, 15 (V. A.) _ Informações' DO BRASIL, EMPATANDO COM A

()hegadas de Milão (Itália), reve-

.

SELEÇAO J\rI1NEIRA
Iam que O corredor brasileiro O SouLhampton, da Inglatel'l'a,
Francisco Landi disputará o Gran- fêz dÇ>mingo úlLimo o seu último
de Prêmio Automobilístico de San compromisso em nOSEO país, conse
Hemo, com uma máquin·a· "Mase- guindo empatar com a seLeção de
nLi", no próximo dia 27. Minas por 1 tento.

ES-

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

p �$ ,sC�/-fti DURANTE TODO DL4

/ I'" nos VAIICJOS -

':,,--M.JI'DJ",'�;;ft�f� '\I'"fI� � -

»�� �� -

- /.
"':=. �

'} '7fi 1"

.....: ,

f,',-

ODEON hoje ás 6, 7,15 e 9 ho- :+5
Sessões das Moças

Tempo: Bom. As palavras de uma canção r:!ve-

TemperaLura: Em declínio. i laram um grande segredo
Ventos: De Sul a Oéste, frescos.: VEM, MEU CORAÇAO TE CHAj\U.
'I'ernrv <l:l'aS ,e�tremas de ho]e : I Um flln:e .inspirado no "bo�ero."

Máxir... " 10),0, Mínima 11,2. que lhe da título, tendo em pruncr-

A temperatura máxima de on; 1'0 plano ELVIRA-lUOS', sua me'hoz
tem ocorreu em Blurnenau com interprete ao lado do simpático TI-

24,7 ,e a menor de hoje foi regis- 'TO LUSIARDO
trada em VaJões com 1,2 negaLl-' Ação Ininterrupta]
vos. ... p No programa: Noticias da Seruu-

- . . . . .. ......•... ,na 47 x 18 - Nacional Imperinl
DR. RAFAEL G CRUZ LIMA lFilmes

.

Preços:
Sras. e Srtas Cr$ 1,2r,
Estu(lantes .. ,......... CrS �,(lil
Cavalheiros Cr$:!,lYio
Censura livre. Creanças maiores.

SERViÇO DE
M,ETEOROLOGIA

,

Previsão do Tempo, até 14 ho
ras do dia iu.

e

DR. CARDOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

CINEMAS

E,critórÍo: ,Rua João Piaro de 5 anos poderão entrar.
TRX"SFERlDA A ItEGATA TNTER-

N_\ DO RIACHUELO
n.O 18 -- Florianópolis

FILMES DA SEMANA
ODEON - llimanhã

O CONDE DE MONTE CRrSfn
ODEON - A partir de SábmL
É COM ESTE QUE EU VOU
RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas

Pedro' Armendariz - Maria T.uÍ

,za Zéa - Junc Marlowe

.CIA CATAI!I"'[,I'I�· O CORSÁRIO NEGRO
DE TRANspó'R'ns AÉ�EOS UOA 'Um grande espetaNdo despertan-

_______________ -410 \'iva emoção ... Uma obra prima
FRAQUEZAS EM GERAL ·1 da cinematografia mexicana .. ,

PAGA-SE BEM
V I !lHO C R E aso TA D (; No programa: Flagrantes do 81":1-

. c_S_I_IN_E_IR_A_« sil- Naciollal- Atualidades war_,.

CASA
!.luga-se um "bungalow" ii Ave,

nida :\ialll'o Hamos.
' ,

Tratar no Banco Agrícola, Bua
Trajano, 16.

COSINHEIRA
Precisa-se Ile uma qlll' dUl'ma

ra do emprego.

lnformações , rua Hio Granrl .. dI)
Sul n. 22

1�O,OO
Da

PRETO
MARROM
HAVANA

Brilhante vitória do Riachuelo u F'�RTIVA�o��:�����rAL
Com grande sucesso, realizou-se,

Jaça «l[lm"I'rant/e Barroso domingo último, no gramado da

IIi I
'

» 'Vila Operária do Saco cios Limões,

Conquistando, domingo, o pri- sota-uróa Élcio Mor-ilz c proa 1\1'- o anunciado festival pebolfstico
meiro lugar na prova clássica naldo Chi righ ini. promovido pelo Ftorestal Esporte
"Almirante Barroso", in$i::'lij,-j;, As demais estavam assim �-,-q:- Clube, com o concurso de valor-o

pelo comando elo 50 Distrito Na- marlas : sas agremiações da várzea rlor ia

val, a ser disputada anualmente
f Aldo IAIZ (20 lugar): Alvaro EI- nopolítana. Foram efetuadas as 10

em homenagem à. Marinha de 1 po (timoneiro), Nilson Pirath, Be:" pelejas programadas, fazendo o,>

Guerra pelo glorioso feito ci',trlT',)� Iarrníno Veloso, Hamilton f:;orrleÍ- vencedores jus aos troféus em

de 11 de junho, inscreveu o Clube 1'0 e Saeli Berber, disputa. Foram os seguíntes os clu-

Náutico Riachuelo mais uma faça- Mat-tinelli : Alfr-edo Oliveirn (l,i.. bes vencedores:: Brasil, Barr+ga-
nha notável em seu brilhante <10':,-.. maneiro), Pedro Bernardino, Jo- Verde, Florianópolis, Bagé, Ponta d'}

vo de glórias que vem acumulando sé kzevedo, Carlos Gal!uf e Silvio' Leal, Ipiranga, América, Unido" do

há 33 anos o que o faz credor da Soncini. Lira, Figueira c Independente.
admiração dos esportistas br;}�l!ei.:-

A taça "Almirante Barroso", O VA.SCO VENCEDOR DA PROVA

ínstituida pelo 50 Distr-ito Naval I CLASS1CA RIACHUEL-O
em homenagem ao heróico-

vence-I·
mo, 15 (V. A.) - Efetuou-se,

.dor -da Batalha Naval do Riachuelo, ante-ontem, na Enseada Santa Lu

ficará em poder definitivo do clu-/ zia, a prova clássica Riachuelo,
be qu.e conquis:tar três vitórias con-I pro�novida pela Federal;fto i\letro
secutivas ou cinco alternadas. politana de Remo, em homenagem

à Marinha do Br-asil. O Vasco da

Gama, com uma guarnição bem

adextrada, levou ,3 melhor sôbre os

demais concorrentes, O Flamengo
obteve o 2° lugar e o Bol.af'ogo o

;]0.

1'-OS em geral, e dos catariuenscs, em

]Jurlicular, pelo muito que há reu

Iizado pelo renome do esporte r-rn

Santa Catarina.

Disputando aquela prova com

aguerr-idas agremiações do Mar

t.inelli. c do Aldo Luz, o veterano e

querido grêmio da Rita Maria levou Após a regata, o sr. Almirante
a melhor' depois de luta renhida Antão Barata, comandante do 5°

pelo primeiro posto, em que se em- Distr-ij n Naval, acompanhado de

penharam as três concorrenles. de seus ajudantes de ordens, f'ez a cu

tal maneira, que chegou a íazer Ircga do trof(ju ao sr. Charles Edgar
_ vibrar as autoridades e a a ssisl.ên- Moiítz, presidente do Riachuelo, e

cia que se postou ao longõ do cais Lelíssimas medalhas de prata aos

ou acompanhou de automóvel (I remadores (la guarnição vonceêora,
percurso da prova. ju-onuuciando nessa ocasião he líssi-

Conduztdo COD1 hahílidade pelo
.

.,' liclt d I
Por motivo de força maiur, dei-

1 mo lmpl'oV1SO e lCl Dn o-o:" pe a

seu treinador Alberto, Mor itz, e ln-ilhante vitória alcançada. O pre�
xou de ser realizada a regata in-

apesar dos 7,2 �ilos dêste, peso sldcnte do Riachnelo agr-adeceu ro-
tl'rna que o clube Nautico ltiachu

sem dúvida excessivo para um ti- movido as paluvras confortaucras elo, desta Capital, pretendia levar

rnoneiro, 'e com a experiência ele, do distin!o oficial e «nalteceu fi.
a. efeito na manhã de domingo, em

um veterano campeão corno Otá- iníciaí iva do 50 Distri to Naval em regosijo peja passagem do seu 33°

vio Aguiar, que nu último mornen- promover tão belo certame ..\ :::ole- anher"ádo de fnncia\�iío, oC(Ie!'ido
to ocupou a sola-voga, pôde.o bal'- nlclarle estjyeram Jlre�ente� altas rlia 11 ultimo.

':{) riachllelino o1Jter a mais ex- autol'idades esportivas, en'í.r'-:; Uh Segulldo apuramos de fonte nn·

pres:;;iva vitória das suas cores lluais os srs. Jliu Guedes d� Fon- ü.l'izada, a compeLiçi'io f'iCOLl tl'ans·
nesses último� anos, levancll} para seca e Sidnei Noceli, l)1'e:-;id,"nl.�� fCl'ída para, o proximo domingo
o s�u galpão a rica taça "Almiran- da F. N. :-:. C. e Clube de Regalas 1'(J�siYelmllllte.
te Baf'l'oso", pela primeira ,;e:l dis- Aldo Luz, l'especLivamente.
putada. A )1oi lf�, ycncedores e v('nr;idos
A guarnição dessa brilha'llt'e ví- comomoraram o f'eito, coufe;ltcl'n;

tória da manhã esportiva de do- zando com0 verdadeiros espor-I.j;;!,as
mingo estava assim formada: pa- cm torno de lauta mesa d0 doees
Irão AlberLo MOl'itz, voga Vai:110r e ,behidas oferecida pelo presidenfe
Vilela, sota-voga Olávio Aguiar; do clube, ,sr. Gharles E. Meritz.

fabrica

IMPEHIAL hoje ás 7,30 horas

O b
\

NOITES DE VERÃO
. raga gem das arras (Technícolor)
Rio, 15 (Y. A._\ - Na ordem do COM: - Cornel Wilde _____: Lir"L!.

di-a do Senado. hoje, prosseguiu :1 1" Dacnell - Jeanne (Margie) Crain
'

díscussão do projeto que autorizu No programa: 1° Jornal na Té
(l Poder Executí vo a realizar a dr:l- la n. 120 - Nacional Imperial FH
gagem das barras de rios nos F"ia- mes. 2° Fox Airplan News 3() x -14
dos de �ergipe, Alagoas, Santa Ca- - Atualidades
tarÍlul e Bahia. Fóram oferecíd),:w Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
projeto. pelas Comissões de Justip

. Censura alé 14 anos.

c de Finanças, substitutivos. O ;;1'

f)urval Cr'uz que relatara a matéri::J
na ComlssHo de Fina�ças, requereu
e' obteve preferência para o su(J,li�
tut.ivo dessa Comissão.

EM CROMO
COM S�LTO DE
BORBACHA

ao consumidor

ner Pathé - .Tornal

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

J10XY hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

Hosalilld Russel - Mclvyn D')!l

gIas
TORMENTO

No programa: Noticias de S�ma
na -- Nacional Metro Jornal
Atualidades

Preços.: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

�

'
-

FILMES DA SEMANA
RTTZ - Amanhã .

CRESPUSCULO
RITZ - Súbatlo

PAIXõES TURBULENTAS
RITZ - Domingo
SEM LICENÇA NEM AMOU

xxx

•

r

/

Prp.cau�ão brUaoica
Haifa, 15 (U. P.) - As aútori

dades britânicas tom::lJ-'am amplas
medidas de precaução, para evitar

lJIl1a explosão de ódio dos ,judeus
à última hora, quando estiverem
l'eduzidos ao mínimo os efetivos

inglesos ainda rIU terra. Toda a

zona do porto está protegida por
metralhadoras cercadas de sacos

de areia, e numerosos carros blin
r:adM estacionam nos ponLos es

tnltrgicDs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �S'fADO - Qcaa,•• telre 16 �. Junho o•. '.4. 7
--------------------------------------�--------�--------------------�------�-----------------

--eadastro Social do ('0 Es.adC)))i••••••••••••••••••••�•• '••••••.••••••,•.

=���::��:.��:= I Credito Mutuo Predlall__ a.u Do •••••••••••••

•
_

, :�..

;�;.��:����.��::::�:�:�::��::�:����'����::�������:::��:�.�:�:: 1.:
'

A ..adição d·"""':.�'!.i:�o:mai�;�:d:: �o·�:!�:I'aG:: ,::oa�:��. �oo.a com

.• �.:.� .. ear.. .

-.;;..;;r

=�
Paí (mt.)

��.���.���:�����:::����
••• � "*

i
Disfribue. 20 %

em premios :
.� _ o._:� Atualmente I de CrS5.000.00, 5 de Cr$ 650,00 8 :
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•• •
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Dr. Polydoro S. Thia.go
.lIfftlico do Hospital de Caridade d�

.

Florianópolis
Assisten,te da Maternidade

CLINlCA 'MÉDICA - DIS'fUR
BIOS DA GE'S'fAÇAO � DO

. P�RTÚ
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do 'coração
Doénças da tiraide e demais glândula.

internas
BJl;UROTERAPIA - ELECTR()..
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 áa

18 horas
Atende chamados a qualquer hor.;

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18.

Fone. 702
Residência: Avenida Trompowskí, 62.

Fone 760

Dr. Newton D'Avila
'

Operaç�es - Vias l!rinárias -

Doenças dos intestino-s, réto, anus e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consultar. Vitor Meireles, 23, Atende
diàriamente às, 11,30 hrs. e á tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, fi. 66 - Fone 1.661'

..

'

Dr. Mário WendhauseD
CIInica médica de adultos e criança.

Consuft.)rio - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schmidt D. 38.

Telef. 812

Dr. Roldão Consom
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA

.

- MOLÉSTIAS DE SE
NHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medi·
cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio

Corrêia Neto
Cirur,gia do estômago e vias circula
res, rntestin-os delgado e grosso, tiroi
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ová,rlos e trompas. V:!'ricocéle. bidro-
eele, varizes e hernas.

�

C(JDSpltas: Das 3 ás 5 horas, à rua
FeliPe 6:chmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Ju'ruor, 170;

Telef. M. :764

Dr. Paulo PoateJ
Clínico e operador

nm."ltório: Rua Vitor Meireles. 2�
Telefone: 1.4�S

Consultas das. tI) ás � e das 14 I.
U hrs. Resrdêrieia: Rua BiumeDau.

22. - Torlefone: 1.62t1

Clínica Médica e Cirúrgiça do

DR. AUJOR LUZ
, Médi.co-Operador-Parteiro

Doenças infernas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Flgado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

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

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Lins Nevei
Maléstias de senhora

j'
Consultófio- ';"·Rua Joãó'Pinto II. ,
- Sobrado - Telefone 1.461

IlcsidêncJa - Rll.a Sete de Setembro
- EdiiíciCl I. A. P. da Estiva)..

Telefone M.· 8.4

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

do Brasil)
Médico Por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno de Hospital Pp_\quiá·
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casà de MI·
serreôrdta . do Rio de Janeiro
CLlNICA Mt!:DICA - DOENÇAS

Nl!lRVOS,AS
Consul1ll5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
- Residência: Rua Alvaro de oar-
"alho, 70.

.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

C�sultório - 1.208.
Residência - 1.305.

•

'_'., --'iõo. _._ . ,_--.

Ir. M. S. ea.alcanti
'Clinica e�l!lSivamet(te de criança.

Rua SaTdanha MarInho, 10
Telefone. M. 732

TINTURARIA CRUZEIRO
rrjradeot.es. 44

LAv« e' TINGE ROUP;I\S
Refo.r.ma. chopeos _ . J

Profissional competente - Servi�o rapido e garantido

B'OM,' N.EG()CliQ

I

.'

rI' .qupar ;;es ràgulore. de cargos do põrto de

SÃO' FR4N,VISCO DO SUL para NOVA YORK
InforMações corn os Agente.,

Flor,iln6ro1! -Carlos Hoepc�tS/A.-CI- Teletonel.212 ( End. teJeg,
S BO haDchco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOR& MACK

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

-

Casas Pré-Fa,britadas
Desd,e . CR$ 3'00,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch s/a - Roa João Pinto, 44
Tetegr-ama REI' ISG'rl F oríauópoUs

Ouçam, diàriamente, das 10 às l� horas, as audições, da.Dr. CLARNO G ..

GALLETTI
ADV'OGADO

)

1
1
i

! ZYHi

I
:

j

II-N-.-ã-o-----p-e-r-c-a-·,-t-e-,m-p-·-O-!--
..-.-.......-..-.-.....-.

-

..-.-�".-.
-.......-.-.-..-.-.-.-.-..":. i Teleione para a Impressora Graiaú Ltda. (telefone

1 manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
j sua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
: imediata. Preços sem concorrencie,

para quem possue de Cr$ lO.DOO,aO até Cr,$ lDO.ODOrOO renda
certa cJe 10',/. ao ano com recebimento de furos mensais.,

1n/ormações nesta redação.
P----------- ....__� ___

Guia do Par�aná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

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

..Paraná e Santa Catadna.
Redação: Rua PI'uuente de Moraes, D. 626. - Curitiba.

., 6 'Badto Difuso ra . de LagoDa,Crim•• clv.l
Cqptltitulção d. Soci.dad.

NATtJRAI4ZAÇÕE8
TitulOtl D.olara,t6riOll

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catar:ina - Brasil
ElIOrit. - Praga ,IS d. Roy. 23.

lo. azadCll'.
R••ld. - Rua 1"had.nt.. C7.

FONE •• lC68

QUER VESTlR·SE COM· CONfORTO E ELEGANCIA 7
A

Meno
PROCURE

Alfaiataria
I'tÜ1!. VO!..UNTÀRIOS DA PÁTRIA N.� 6S' • 1.' ANDM
C"III" pos.t�L.t.al • ,alt,OWE §!149 . 'EU':��.A:i; 'I'llOTEC1Ma-

AgenciaGeral para S. Catarina
Rua Fe lipe Schmidt. 22-*Sob.
C. Postal, 69· TeL «Protetora»

FLORIANOPOLIS
Rua P'elippe Schmidt. 48

I", nA,%.'tI MiIIi!haJ'... M bJ'ico... A Ccu,o •

A CAPITAL- aham,o a Cltfllllgeo dGII
vitldtt;t antólJ_" d.• >lItlltu01i'lIiIm IIUo." aompra.� MATRIZ em

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

Fabrlcant.. e distribuidores da. afamadal CGn

fecçõe. -DISTINTA- .. RIVET.' PG.IiIU. um gran.
de.•ortlmenta de aasemua..... rllcadol.' brinl
bona e barato•• algodõe.,"monn. e a.iamlntol
pal'G alfaiai... que recebe diretamente da.

Snrlll. Ccxnel'c8,1liIatot<l do 1nteria!!' na tJontido de Ih. fazerem 11m.

Florla:nóPo}iz, - FILIAIS em Blun:le-nau�. Lajes.

I
I
L
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1n�mp�������- V",;-
fica-se que- a atitude da Companhia

I Mogiana, dispensando 150 ferro

viários, foi contraproducente. Os

I grevistas declaram-se agora mais

, c;ispos[os ainda a continuar o mo.

vimento,

Finalmente amanhã, o clDcêrto
de Nazira Ma�sur

.

-;

F'inalmeníe amanhã,' será realizado o esperado concerto da cele_
hrn da soprano catarmense Naz ira Mansur, que se rara acompanhar
ao pi anu pela professora Olga Richter.

O concôrío terá início às 19,.1.5, no Clube 12 de Agósto, Lendo a
festejada cantora organizado para' essa noite de, arte o seguinte pro.,
grama: _

J PARTE: - 1 - Amai'elli, (Caccini). 2. --, Vilanelle, (Eva
d'Acqua) . 3 _ Caval iua - Ar ia cio pagem da ópera dus Huguenotes,
(Meyerbeer). 4 - Jeune Filletle - Bergerette do Séeulo XYIlI - We..
ckerlin. 5 - Vozes rla primavera, (Johann Strauss),

f[ PARTE: ,- 1 - Cisnes. 2 - Cauto da Saudade. 3 - Serenata,
(Alberto Costa). !, �Princesita -- Canção espanhora, (Padí lla) . 5 -
Caro nome-ária da ópera "J] Rigolettn", (Verdi).

Ê;sse festival art ístico 'I'eunirá, nos elegantes salões do Clube 12
de Agôsto, amanhã, os elementos representativos da nossa sociedade
e da nossa cultura.

Hoje, no passado Reunião de,
'A data de hoje recorda-nos que; esfudantes
- cm 15M, naufragou a nán, "N. Sob os auspicias do Diretório do-..

S. da Ajuda"; à. cujo bordo viajavam Centro Acadêmico "XI, de Fcvcrel,
o 1° Bispo do Brasil, Di-Pedro Fer-' 1'0", -da Faculdade de Direito, I'C:l

nandes Sardinha,' algum, outros Iizar-se-à boje, dia 16, ás 16 horas...
cléricos homens e mulheers, que na Biblioteca da referida Faculdade;
foram mortos e devorados pelo-, scl- uma reunião .de estudantes ,lIas I'S·

vagens;
-

,

_ ',Calas superiores para deIiberaJ'(�m:
- em 16�O, Matias ?e Al�uquer. a) Criação da Universidade df"

rrue determinou a LUIZ Barhalho i Santa Catarina '

que atacasse ° Forte 'do Brun, (�ue I b) Fundação da Casa do Estudan>
os holandeses estavam construm- 'te.
do;

,

, Assim, ficam convidados todos os.
- em 1818, após eombute, rcrleu- alunos para e�sa reunião que tende

se ao Maior Autério José Furrrir» concretisar tão alevantados anq·io�..

de Brito, em Castilhos, na: Bar:'la dos estudantes catarinenses.
Ori.ental o Tenente-coronel Lator- .. .... , ,-,. ----

I'C, das troras do General Artig,l�:
, -- em 18:-n, foi apresentado pek
deputado Dr'. António Fr-rrrir.:

França, um projeto, que não e'111'" -u

C.Dl discussão na Câmara, e o qual
estabelecia que o govõrno do [;;,

perador D. Pedro II f'ôssc vitalicio
e após temporário com o Presirlen

tes das Províncias Coní'ederadcs ;
_ em 1884, faleceu Fr-ancisco :Je

Paula de Negreiros Sayâo Lobato,
Visconde de Niterói.

André Nilo Tadaseo

CASA MISCELANEA diltri

buidora dOI' Rádio. R. CO A

Victor, Válvulal e Diaco••
Rua Conlelheiro Mafre

A' última hora ...
Jerusalem, 15 (U� P.) - Foi

Florla..óPollst 16 de Junho de 19 '8

GRANDIOS,O BAILE DE GALA
Congraçamento' da alta sociedade' de Florianópolis

ESC9EVEU ANTONIO SBISSA

I

-verdadeiramente no último mo-,

ment o que os israelitas aceitar�ml

o ultímatum da comissão de tre:

gua, para estabelecímento dum

posto de controle dós comboios em

Babel Wad. Os membros da co-

missão já estavam elaborando um

relaLól'io às Nacões Unidas, acusan.... ·

do os judeus de v'iolarem a tré

gua, quando chegou a comunica

ção.

Sexta-feira última, dia '1 f de zes entraram nos conjuntos de sr. Contra-Almirante Antão Alva
Junho, precisamente às 20 e'30 "moirés", nos de brocados luminó-I�res Barata e toda of'icíalídade d-o
horas, paramos defronte ao Edifí- &OS, nos. de rendas preciosas, tra, 5° Distrt! o Naval. Em seguida o sr.

eío do Ipase, onde está instalada balhadas com arte suprema, nos de General ele Brigada Mário Travas
a séde do 5° Distrito Naval. "tulles", os mais esvoaçantes, O-S sos, Conlandant.e da 5e. D. I, e re-

Na úILimo andar, as janelas se mais finos, mais encantadores... presentante do Sr. General de Di
achavam profusamente iluminadas E 11,08.de setim, que tanto desper- visão Orwaldo. Cordeiro de Faria,
e a luz jorrava paca as ,ruas que tam a at.enção ele tôda g'enLe e nos Comandante tia 5& R. M., acompa
circundam ° Edifíeio. de Lafetás, que deliciosamente eu- Ilhario da oficialidade de seu Esta.."
Éra a primeira vez 'qu.e íamos feitam as silhuetas femininas. do Maior, deu eaf,rada nos salões,

penetrar na séde do inpartante De- A enirada dos salões onde o g'ran- sendo .recebido com .as mesmas

Ifartamento de nossa Marinha' 'de de baile teria lug:ar, foi para nós honras . .Momentos após, o sr. Co
Guerra e com ansiedade ·subimos um magnífico encantamento c uma l'onel:A viaaol' )lrí Alhnquerque J..í- ,.

-

no elevador em companhia do jo- si1rpreza que jamais esqueceremos. ma, Chefe do Estado MaiOr da 5&
vem Haroldo Luz, elegante e sor- As damas sentadas em derredor, Zona Aérea, .acompanhado de seus
t'idente. com seus lindos vestidos, amplos e ofici�is e.. da oficialidade da Base
t>êsde há dias que a cidade se vi· decotadas a rigôl', deu-nos a- níLi- Aérea desj,a Capital, também foi

rnha movimentando para aquêle da ünpressão dos gr'andes bailes de recebido e cumprimentado, chegan-
.grande baile, que andava prenden- duas' dezenas de anÇls atraz, qllan- do 11,fI. mesma ocasião ° sr.

Majorjco a atenção do alto mundo social do as mesas não haviam inva{!idQ Cornélio de C. Pi,nLo, comandante
desLà Capital. E mãos ágeis, femi- os salões e Ludo. él'a mais brilhan- da (.jnarnição Militar, com os oH.
ninas, se agitaram na feitura dos Le, mais atr.::Jimle, mais seléto. ciais do 14° BC, e Major Maustino
trajes longos. amplos, l�odados, Eslavamos, a um canto, em pa- da Silva, da 16& CR. e o Sr. Coronel
beirando a moaa de nossos avós, les!.ra com vários amigos, quando Joãõ Marinho, da Polícia ,Militar,

Irememorando os atavios múltiplos a Banda da Fôrça Pública tocou lá acompanhado de seus oficiais,
{lue deram o illconcebível realce em baixo. Minutos após chegou o sendo iodos recebidos pelo sr. Con
aos que viveram no final do século Sr. Dr. José Boabaid, Governador' tra-Almirante Antão Alvares Ba
passado! E as mais val'iadas maU. i do Estado, que foi recebido pelo Continua na 3s pág

Muitas felicidades pelo nascimeD

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhol

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

"
'

FRECHANDO
Como querem os preceitos bíblicos dos santos Evange

lhos e manda a folhinha encarnada, e estabelecem os usos .r.

e c�stumes, os domingos são ma:rcados para descanso do

corpo, repouso do espírito e f,axll1a ,da. alma. Na sever,a
proibição de esforços, nesses �IaS, esta evidentemente a lei

tura de obras cientHicas, maciças e maçantes, ou de ,tr_aba
lhos jurídicos ou parlamentares, entranhados de ,er.udlçao, e

cultura, nos melhores de direito, ou vasados nos estilos clas

sicos da eloquência demosteana. fJ regalo dos olhos. e da

mente assim, deve restringlr-se as figuras bem cÜ'�o.I'l9-as e

aos e�critos leves, de fácil d!geslão. Roma!lces policiais, de

indestrinçável desfêcho, são íntcrdí tos. Leitura Jovial, pra-
.zenteira ou humorística, é a certa., , .

Foi por essas razões todas, obediente _as leis cOl?smeLu
dinárías e obedecido ,às Pl'qpI'l�S, soll�üaçoes pe,ssoa1� que,

no domingo último, me dediquei a leütIr.� do discurso - do>

ilustre deputado Waldemar RUI?P, a propósito ,das calend,as
eleitorais de' Chapecó. O maneIroso, � caval�elres�o. repr e
sentante camponov-ense, em se�l ul1lflCad? dlsCUl'SOr!O, ofe-.
receu-me precis�mente uma leül.�ra d!}m.zn_,.cal. A P�ÇfZ que'

perpetrou na lnhuna da Assemblela nao eXIge medJtaçao, ao

leitor. ,Sae-se da leitura cQmo se o que se houvesse Ildo i�ra
uma notícia de aniversnrio ou a. reportag€m de u:na partIda
de futebol. Anota-se, deixando-se de la�o, por lll.exlstentel-'
qualquer valia jurídica ao trabalho, -:- a Imensa s,ér:Je de pa
radoxos e contradiçües, com os quaIs, a contrarIO sens1.t�

o conspícu(j parlamentar pr,etenlleu defender seu mandatO'·
contra a imIlerlinênci-a aguda de um repto.

_

Lá pelas alturas do pôr-da-sol da sua falaçao,. alude,
verbi 'Yl'atia,. o capl'ichado lf.'ibunu, ·ao� que, "col'LeJa!ldo a

tlil.aclu:ta, dela (i:e1'am. escada pn-ra subtl' �ll:. dernocI'acla. qut.;.
lhe slI,cedeu,". Notável lógica, 8a!lto AnastaclO! A escad� fOI
feita na ditadura. A ditadura caIU. E a escad�, desa,f1ando:
renitentemente a tôdas as leis da !?ravklade, ,flC�u' em pé r

E tão fil'me, que p.or ela ainda subll'am o� cort.c\ladores da ,

dilaclura c,aída. Se a ditadura era um regIme odla90, pelo
povo, êssc 6dio gão poderia fixar-se n!l forma s�bJetrva dO'

govêrno, mas nos homen,s que o e;xerClam ,e apolav,am, o�
seja, nos seus ccwtejadores. Derrubada ,a - dItadura_, esses h,o
mens, na dem.ocr·acia q'U� lhe sucedeu, se consegUIram subIr,
é porque, no seio do povo que os ergueu, gozavar_n do melhor
crédito e do mais alLo conceito. O arg�mento, pOIS, prova em:
contrário à tese defendida pelo angellco argumentador. "E,

tanto prova, que alguns seus/ cor�elig-íonários, que. também
corte.iaram a ditadma, no exercjc!o de cargo� de lmedJa�a
e pessoal conf_iança do ditador, t!'o logo a d�tadur� cal.u
contra ela se levantaram". e cmram". e nao mais SUbI-
ram! .

'Certa esLaria a demonstração, se provasse que, com a

queda da ditadura, as escadas dos corteja.dores também .cai
ram e êles ficaram no chão. Aceitar uma escada em vertIcal,
cujos suportes todos foram de�truidos, é revolueionar as'

leis da física, Quando desceu a düadura, subIram os seus
_

cor

tejadOl'es, segundo o insigne parlamentar. �. os que nao a

cortejavam' não subiram. Tomar essas sU_b1das ,como P�Ov3"
contra os qu e,subiram, a favor dos que nao subiram, fOl O'

.que ;fez o deputado Waldemar Rupp. �ara Rssim proceder" s.6-
-há uma explicação: ao· invés de, se deixar conduzlr pela 10�1_
ca, o preclaro tribuno, acometido do comp!exo de s�bIda-s
e descidas acabou por se inspIrar nesse fbrmqnerlo, tl-lO em

voga, e qu'e tanto aleg'pa a nossa criançada: o iô-iô veloz:
, ,

GUILHERME TAL

•••

!
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