
o Pre sídente vlajará
RIO, 17 (A, N,) --Segundo telegrama da capital pernambucana c.

n.nda, consoante informações obtidas em fontes dignas de crédito, o

qf'l)eral Eurico Gaspar Dutra, Pr-esidente da República, deverá via

rar para o 'Recife no dia dois de julho, Consta que sua excelência r.e

f,,�á acompanhar dos membros de suas casas civil' e militar, assim

como de alguns parlamentares. Em Recife, o Chefe do Govêrno será

I ecebido com excepcionais homenagens.

"Antes de dar a palavra ao Sena(!.i)r designado para esta
Jade, permito-me apresentar a V. Ex., Sr. Marechal Alexander,
''lenagens da Mesa desta Casa do Congresso Nacional.

Circunstância que merece ressaltada nesta oportunidade, é a de
ser essa a primeira vez que atravessa o equador um Governador (}Pl·a.)
da nobre nação canadense. Pode V. Ex. ficar certo de que o povo !lra
i'i1eiro compreende e i'!l,terpreta na sua exata e honrosa significação es

sa inequivoca demonstração de aprêço e amizade.
Mas n�o é apenas ao Governador Geral do Canadá, o qUe já de si

lhe seria a ela muito grato, que a Mesa do Senado brasileiro tem a

honra de expressar a sua emocionada admiração. É também ao bravo
soldado que em Dukerque simbolizou explêndi:damente aquela tenaci
dade �a luta e no sacrificio que foi a gloriosa resistência britânica,
primeira e in,substituivel condição da vitória da' democracia e da
civilização cristã. É também ao soldado que nas terras calcinadas da
Africa do Norte riscou de sua espada destemerosa rumos novos a uma
das mais perigosas frentes de batalha. É ainda ao soldado seguro da
sua arte e da sua técnica, que nas terras históricaS da Itália galharda
mente conduziu à vitória forças de várias nacionalidades e de raças
iiferentes, irmanadas todas no alto e corajoso pensamento da S()bre.,
vivência (la civilização cristã, porque enobrecidas na fé em Deus e

no amôl' da dignidade humana e da liberdade dos povos.
Sob o supremo comando de V. Ex. serviram soldados do Brasil e

,V. Ex. lhes compreendeu a alma e o coração, na sua altivez, na SUl)

i1ig-nidade, no seu destemor, na sua bravura· e na noção de deveres e

1'esponsabilidades. Dai por que não podem surpreender a V. Ex. o ca�
.'inho, o respeito e a admiração da gente bra�leira.

Sr. Marechal, as' homenagens dà Mesa do Senado do Brasil".

Na 'Assembléia Legislativa
Ino xxxv I -----i Solidariedade aos estudantes de Farmacla
�����_A_�_I���_S-_S_6_�._�_N_18�._�_n_�_d_._"_����"_._1_�2_1_6 e Odontologia. � Fal�m diversos
Um «Iest» de coesao parlidária/MasSarJk .teria sido

A sessão de Olll�I'f1ta A"se��,P'uO���2�� citado periódico, [orna-
DI,'a a dia,' se vai,.ace.n.tuando, nesse rumoroso ,··,so de St"\O Paulo. - a(ts��slnado I (',OIO"l) prtmeíro 1· l'OSI)�� .. OU"..

'

Legis lativa; 10\'[' _

_

lista João Frainer, pe o ausplC

0. carater,de� verdadeiro "test" a que terão de submeter-se a resistên- Wahington, 17 (U. ,P,) . __ O ani i- orador o sr, Biase Faraco, do P. S. acontecimento, com votos de que
ela e a coesao t: partidos de âmbito nacional. O sr, Adernar de BIll" go embaixador Tchecoslovaco iln�L D, _ flel'erindo-se à honrosa visita atinja o 'seu desideraLllm.
JOS, como se sa e, não foi eleito por nenhuma das principais e ffini-:; capital senhor Jura] Slavik, que r« do' Si' lVrul.'et�hal Alexander, víscon- Era o que tinha a requerer".
'Ponderáveis correntes politicas do país, tendo-se, prestado, embora, a nunciou ao cargo em protesto ,'OH' de dt- Tí nuis e· Vire-t'ei do Canadá, - Osvaldo Rodrigues Cabral, da
'111l:l experiência dos comunistas, ·que, no entanto, desde milito cedo, tra o golpe de estado comunista, e eun-oanl E' .à oul ras mensagens r�. D. N. - S. Excia. se referiu ao

após a ascensão do governador, se desencantaram 'de suas promessas. afirma que :\Iassal'yk f'oi assasvin,i- r-ongrut ulul órius já aprovadas pelo projeto Pedroso Junior, versando
A pouco e pouco, o sr. Adernar de Barros perdia terreno, onde erguia do, Slavik d.iz ter chegado à COl1ciF,- Plenário, pede, ouvida a Casa, se a eguiparação. de 'direitos dos rar

antes o seu prestigio enganoso. E, de súbito, o caso explodiu, com são de que o chanceler do seu uais I f'lrgral'e ii ô!;se ilustre Soldado, cn- macêutícos e dentistas licenciados
o tremendo fragor que era natural, quando' envolvia uma das unida- morreu em obediêuciu a ordens ri� viando-Ihe . os cumprimenLos <ia aos titulados..Acentuou o deputado
dr.s federativas que ocupam as posições vanguardeiras da �epúbliea :\10scou, sendo o crime ]JC!'pdi'�,d\) Assembléia Legislativa do Esiado UdenisLa que o deputado Pedroso
� de 'que fôra licito esperar mais edificantes exemplos de cespeíto CÍ- talvez pelos agentes da policia �r de �anta Catarina, Junior é membro do ,Partido 'I'ra

víco ás aspirações democráticas, tão auspiciosamente corportf'icadas ereta russa. _ João José - líder da 1.]. D, balhísta Brasileiro e, que, o

na Constituição Federal. Citando uma série de indícios. " N. - Acha que na realidade a \'isi- seu projeto não consulta ao

Sucede, agora, que o governador, denunciado pelos partidos de diplomata acrescentou julgar que ta do ilustre Suldado lo das mnís menor princípio de Justiça e

r.iaior influência no panorama politico ,no pais, representados nas rcs- Massaryk estava prcparanIo sua honrosas, por isso manda a sua direito. QuanLo fi. indicação de

pcctivas secções paulistas, oferece à Nação um espetáculo polemisticc fuga do país, quando a poliria te':' agromiaçâo pm-t id.u-ia emprestar autoria do seu nobre colega p�s
de feição inédita e desperta todos os quadrantes ela nacionalidade, tou prendê-lo, morrendo então na integral apúio ao solicitado pelo seu sadista, Sr. Protogenes Vieira, elo-
clamando aos ares, através das ondas hertzianas, contra o 1'1'. luta contra os agentes, nobre colega Faraco. gía sem a menor reserva, dizendo

Ministro da Fazenda, a quem coube investigar sôbre as irregularidades - �alllLl Ramos ---r líder do P. '1'. que a mesma inculca de fato, as
denunciadas ao sr. Presidente da República. E isso, -que não depõe B. - Certas e jusí.as foram as ex- necessidades das nossas zonas do

apenas contra a compostura do chefe de estado, mas detráe ainda :IS OS greVistas pressijes elo seu colega psssedista interior, em nada se parecendo com

praxes democráticas e o prestigio oficial, está vivamente ínteressarvlo Faraco [('fcrente ao grande inglês o projeto de lei do- ilustro deputa-
a quantos sempre esperaram de São Paulo mais sadias práticas · ...oE- fraoc�ses

.

'�l'••Marechal A],cxaucler, visconde do Pedroso Junior. A prática dêsse

t icas, consoante as suas nobres tradições, que tantas vezes decidiram de 'I'innis. No seu r no nome de S1.1a projeto constituiria um sério perigo
" .

1
Paris, 17 (U. P.) - Os gre\'ü':as . .

I' l n

{'(IS rumos da existência nacionai. bancada apoia LI PI'0110St.O pelo seu e grave injus .iça con 1'1.1 a n05S"
e a policia estabelec.cram umn tr:'-

Pendente de consideração do Senado, o caso de São Paulo teri de colega Faraco. mocidade que, em se matriculando
gua para interromper a luta em

,� Cardoso da Veiga _ P. H. P. eITl escolas superiores, verá, des-
se r apreciado pelos partidos, através de seus representantes na mais

Clerrnont Ferrand. -

.'It& Casa do Congresso. E êstes, certamente, não poderão escusar:-e - EnyiolJ a j,j.esa declaração de s·arl.e, usurpado o seu direilo
Mas apesar disso, estão-se alas· ·t

i.l0 imperativo da coesão partidária, a menos que não a tenham e;n "01.0. na qual S, lIxa, se manHesta que adquire a prêço de mUl as
!.rando as greves de simpatia !lr\)-

.

,-

1)e,mta quando seja preciso ouvir, ja nem só a sua própria secção n,> pela aprovação do pedido elo sen vigiliRS de esludo e aphcaçao. \1-

clamadas pelos, comunistas.
Estado bandeira.nte, mas o concêrto das seis correntes que se opu- colega pesscdista pelo que o mesmo rante a sua oração, foi diversas ve-

�"ral1l aos desmandos do governador.
Mais de cinquenta mil homens _ia l'eflete d(� honroso ao Brasil. zes aparLeados pelos 'seus dignos

estão parados enl :!Vlasselha, Lyon e J)' I t
-

L I "olegas pe'ssedI',sla's Nunes --cTarelJa. e
Uma assertiva, a tal respeito, é, .desde, já,' autorizada: o P. S, P. I

' os.o em "O açHo o propos o pe o v -' ,

pe () mrnos em oito outros cellir,'s S. 'F" t'
.

a 'j 'ImeI'da C·orre'a.;),1'l São Paulo, <'>u onde' q�ter que seja, tem um só pensllmento sô- f. r,gneSll10 araco,. 01 'prov,,( o -'l.

industriais. '

'L _ Ylrrla·r _'lmel'da COI're'a - P.
! re o caso paúfi.sta. A sua atitude é a que decorre. da lógica de f!W HTlalllmemetl e. t,_

.(:.I>truturação nacional, não podendo pensar no Rio e a respeito de
- Braz Alves - P. 'r. B. - Pro- S. D, - Estava com a razão o seu

{'oisas de São Paulo senão o que pensa a sua secção pa'hlista. Alarmados C'Q"1I
]lO� um voto congratulatório à re- colega udenista Rodrigues Cabral,

Da U. D. N., porêm, tanto quanto se nos permite inferir do J":- mu di vis-IR "Leia-m�!". Por este voto c quando dis;;e que a Casa, por ma-

õ:ente ma,nifeslo lançado. pela sua secção' estadual bandeirante njn- d· Ó
• pela voz dos respectivos ori.eat,ado- neira nenhuma, 'se compromelêra

�lIem dirá' o mesmo, já que os próprios udenistas de São Paulo,' jJ0Si-, OS .IV rClos l'P�, foram lôdns as bancadas da com o projeto-de-lei DO deputado

1ivamente melhor e.dificados a respeito da situação regional, têm as Otawa, 17 (C. P,) - O senw.! ... r c'asa. fedel'al Pedroso Jl.1ITior, que, in-

�,uas dúvidas quanto à atitude da U. D. N. central. Blyon Hoener mostm-se scrimr..e,L Foram éI� ,:;eguinles as palavras elo contes Làvelmente, é uma das mais

O fato capital é, porêm que uma definição se impõe, aos olhos ue t" preocupado com o crescçnte nú- :;r, Bl'az Alves: destacadas figuras do Partido Tra-

tOda a Nação suspensa ante os entrechoques de um caso tão inusihdo mero ,de divórcios no Canadú. "Há dias, -entrou em circulação balhisla Br!lsileiro na Câmara Fe-

t- bê t d
.

't'
.' E sÜI!�riu (!lIC se volle ao antl'70 o númrro inaugural de '\Leia-mel!", deral Brasileira. Como' o seu cole-

e ao a rran e as normaIS pra Icas de um regIme em que mel'c� de �.... "

D
/' ' costúme dos 1.Jal'S COII·t.I'narcl�1 revi"ta rnellsal de assuntos de le-· ga udenista, que o 'antecedeu lIa

cus, ai,nda se preservam o decôro dos mand.atos e o respeito à di�'1i w • -

O t d "'II iras e arle�, sob a direção do ,)·01'- tribuoa, era pela mocidade acadê-
, clade dos poderes e ao apôio da opinião pública. Essa d'Cfinição !1rC-

s casamen os oS.J lOS.
.

f Ou, pelo menos, disse, COnVJI'a nali�la. ,1050 Frainer, tendo como mica brasileira, dando-lhe integral
cisa ser eita e o será. Nela e por ela se afil'rnarão a sinceridade e a dl'zendo docolaboradores especiais os literatos razão e direito, e

ll)vulnerabilidade dos partidos, que não podem mais recuar da alitu- que as moças peçam os rapaze'i em '

La11a Freyesleben,' Ancila Dulce, seu orgulho pess.oal por ter já feito
de que lhes vem de São Paulo, de onde, por mais direta observaçiio casamen,to, em vrz de ser o COlltl rl-

, i\laril-ú, Lourival Almeida, Osvaldo parte da mesma. Que assim conti-
dos, sucessos, mais insuspeita e autorizatia procedem. 1'10.

�Ielo, ::iilyallO �jl\'a, Geny SampalO nue a nossa mocidade, que sempr�
O caso paulista será, pois, um "tost", em tôrno do ·qual conVf.'rgc e Ariél e, se ,saiba bal,er pelo ,seu direito e

a expectativa geral do país. O novel órg'fío da imprensa cata- pela Justiça, que não haverá, por
l'inense, com excelente apresenta- ,(.odo o Brasil, um só legislador ,que
�,fío gráfica I!ropõe'-se como mani- lhe não reconheça direito e lhe

festa no arLigo de apresentação H não renda os mais entusiásticos
dizer a "lodos da nosa vida, do n08- aplausos. I
so progl'esso. das nossas belezas - Protog'enes Vieira - p, S.
sem par. Dirá o que S011108, o que D. - Foi com grande atenção que

ruo, 17 (A. N.) - No pedido frlr- pensamos, o que fazemos e o que ouvio as brilhantes exposições dos
mulado pela princesa T�reza Cds- queremos, cumo um esp�lho quo seus colegas _ Rodrigues Cabral e
tina de Saxe, Coburgo Gothia r,':a· reflete a' nossa alma e a nossa 1n- Almeida Co'rrêa, respectivamente
gança, residente ,no Estado do Bio, lelígência procurando despertar, membros da U. D. N. e p, S. D.
op tando pela nacionalidade hra·· lá fo['a, o intere�se pelo nosso �s- Ag'f'adecia a arpbos' ° haverem tão
sileira, o Ministro ,na Justiça :leu o lado". fielmente int.erprel;ado a sua in
seguinte despacho: "Autorizada fi O presente llúmel'o além de tra-' tt'nção quando, tempos passados,
ins?rição ,d� termo tespectivo DO I ZOl' uma série de interessantes CO!1l- enviou, à CaEa uma indicação refe

regI,stro cn:ll, �nra que produza os

I
posições em ·verso e em prosa, in- renLe à prática do exercicio de far

deVidos deltas • 6erc também a ,enquete" em que' macêntico e dentista por práticos.
• se pJ:ollul1ciaram admiràvelmente Healmente sobrava razões aos seuS,

------------: sôLH'e 0.3 nossos problemas e a sua colegas Rodrigues Cabral e Ylmar
• • " .

.

soluCão os distintos coleg'as srs.

O M�n,stro em V18- Nunl'S Varela e Saulo Ramos; em

• ,. destaque romo, homenag'em, que

gem de lOSpeca0 l'epuLam?s muiLo .justa, focaliza �
Rio 17 .(A. N.) --O Ministro da personalIdade do Ilustre líder da

,

União Democrática Nacional, Dr.Viaç50 fará, na próxima semana,
mais uma inspeção até a Bahia.

João José de Sousa Cabral, consig-
nando, assim, uma especial defe- 4

II>

d
·

t
·

IDesta f.eita, serão visitados os cor o lU ern8CIOn8rência à Assembléia Legislativa. Iserviços afetos ao Departamen- Sr, Presidente!
to Nacional de Estradas de Roda-

l) ilUDI .üITlGO D:u.:&lO D. UNTA CAT.lJUN..l

,..pteürte. D. Q......., SUlNEI NOCETI - Diretor Dr. BU'BENS DE ARRUDA
I Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

B.l.08

\
j

soleni

as, ho-

A princesa o.pioo
pela nacionalidade

brasileira
Palavras do dr. Nerêu Ramos

Quando da visita ao Senado, do Marec'hal Alexande'l", Governador
do Canadá, o sr, Nerêu Ramos proferiu, inicialmente,
palavras:

as seguintes

Corrêa ao afirmar,em que a sua in

dicação causa nenhuma tinha de'
parecicJo com o projeto-de-lei do
iiu.sire d,eputado federal Pedroso
Junior, destacado membro do- Pa,rti
do Trabalhista Brasileiro."

g'en1, ou seja a rodovia Hio-Bahia,
embora seu principal obJetivo se

.ia o exame da ligação da zona en

tre o Hio São Francisco, onde serão
iniciadós os trabalhos da futura
Usina HidrooElétrica, e a capital
daquele Estado.

,

Hio, 17 (A. N.) - Devidamente
Manifestando, a excelente im- a.utenticada e acompanhada de e�,

pressão produzida por êsse exem- posição de motivos ,do Ministro rl''l'�;
pIar, que nos leva a prenunciar a Relações Exteriores, o Presidente
mais brilhante carreira paTa "Leia- [1a República remeteu ao Congresso
me !", desejamos requerer a v. excia. Nacional, para aprovação, cópia do
s'e digne de, após ouvir o plenário texto do acôrdo inter,nacional do
mandar ,expl'es,"ar, por telegrama,' trigo, firm::.do pelo Brasil em Wfl�
as congratulações ,da Assen,0léia a'b bmgton, a trinta de março últime-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o est'á'
acompanhando a moda.

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma indusl rial precisa de pes

soa com prática de escritório e de

escrituração mercantil.

Cartas para Ch8fe de Escritório.
Caixa Postal, 139, mencionando ha

bilitações e pretenções.
Guarda-se sigilo.

Pa1'a os pessoas de fino
paladar Café Otto é

.em par.

Viação Aérea
Horário
Segunda-feirà

PANAIR - 9.40 _ Norte
VARIG - iO.40 _ Norte
PANAIR - i2,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL ,- 13,55

Norte

Terça-feira
CR,UZEIRO DO SUL .: 12,00 -

Norte
VARIG - 12,ilO - Sul

QUa'/'ta-feira
PANAlR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO' SUL - H,OO

:Norte
VARIG _ 11.40 - Norte
PANAIR - 12,47 ,_ Sul

Quinta-feira
PANAIR _ 6,50 _ Norte
PANAIR _ 8,30 _ Sul
VARIG - 12,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

;Norte
CRUZEIRO DO SUL

Sul
15.30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

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

Sábado
VARIG -'- 12,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL _ 13.55-

Norte

Domingo
PANAIR _ 9,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL _ 11,00
PANAIR _ 12.47 _ Sul.

Sul

nrei-
Borario' das empre
sas rodoviarias Florianópolis

QUINTA-FEIRA
Auto-Víação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
/'. uto-v íação Catarineose

- 6 horas:

Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"
POrto é uma caderneta do CRI1:DITO

CUritiba MUTUO PREDIAL.

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Causa civeis comerciais, naturalí ..

zações, consultas e pareceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 10

andar

CASA

Aluga-se um "bungalow", à ..\vc

nida Mauro Ramos.
Tr-atar no Banco Agrícola. Rua

Trajano, 16.,
� - . � - .

Olec de -Peíxe
COMPHA-SE QUANTID)\DE E

PAGA-SE BOM PREÇO. TRAT.\H

Á RUA CONSELHEIHO MAFH -\. 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS-

Tubarão

Jolnvile
TAL 124.

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

iem viajar conhecendo todo o' Es
Lado poderão' obter os fundós ne

o68sários executando facil tarefa
':IUe bem executada lhes proporcio
nará ainda algum salqo em di
ilheiro.
Informações à rua Visconde de assuntos:

Ouro Preto n. 13 das C aS 12 e das LIVRARIA ROSA
H ás 17.

'

'. Rua Deodoro, 33 - Florianópoli�

Haja! - 15 ho- Muitas t4licidades pelo nascímen
Nova Trento to de seu filhinho I

SEGUNDA·FEIRA
Expresso São Oístôvão - Laguna

7 horas.
·16 horas.
Auto-Víação rtajaí - Itaja! - 111 ho
Expresso Brusquense - Brusque -

raso
• Expresso Brusquense - Nova Tnmto
-, 16,30 horas.
Auto-Viação Catarínense - JolnvUe

- ti horas.

Auto-Víação Ojtarlnense -' Curitiba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-Br'aaíl - Porto Alegre

- 3 horas.
Rápido . Sul-Brasüetro - Jolnvilil -

às 5 e 14 horas.
1'ERÇA-FEffiA. .

Auto-vtação Catarinense - POrto Ale.
gre - 6 noras.

A uto-Vtação Catarinense - Our-íttba
- 5 horas

.

A1ltn·Viação catarínense.
- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense
- 6 horas.
Expresso Silo Cristóvão - Laguna -

7 horas. .

IEmprêsa Glória - Laguna - 7""
e 6'h horas.

.

Expresso Brusquense - Brusque

-I16 horas. '

A"to-Viação rtajaí - Itaja! - 15 ho-
ras.' -l. I'Rápído Sul Bi:,j,sileIro - JolnvUe - às

I5" P 14 horas.
QUARTA·FERA

Auto-Viação catartnense -�Curitiba
- 5 horas.
Auto-Vtação Catarinsnse JolnlV11e

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense Laguna
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - às

5 e 14 horas.
Expresso SAo Cristovao - Laguna

7 horas.

Expresso Brusquense - Brusque
16 horas.
Auto-Viação Haja! -

raso

Expresso Brusquense
- 16,30 horas .

Rodoviár ía Sul Brasil - Porto Alegre,
- 3 horas.

i

I,

----------�--------.-------�

\
•

(I

Pí\ETO

180 00 MAr..ROM
� I H'\.VAN,'\

Da fabrica ao

EM CReMO
C0M SALTO DE
BORBACHA

consumíde r

11M DOCUMENTO
DO PR06/lEW DA INDÚSTRIA

NA(10NAL
Jotnvíle

Auto-Viação Catarinense Tubarão
- 6 horas,
Auto-Viação ,Catarinense - Laguna

- 6,3(') horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória _,_ Laguna - 6 1/2

� 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -,

16 horas.
Auto·VIação H�jaf - Itajal, - .15 ho-

ras. \
Râpído Sul Bras1Jeiro - Jolnl"lle - {ip

5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste r .tda - Xapecô - és

- 6 horas.
SEXTA-FEmA

RodoviárIa Sul Brasil - POrto AlegTe
- 3 horas,
Auto-Viação CatarInense Curitiba

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense Joinvile

- 6 horas.

Auto-vtaçâo catartnense - Lazuna
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovllo - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itaja! - 16 ho

ras.

Expresso Brusquense Brusque
16 horas.
Rãpl(!'O Sul Brasüetro - Jolnvile -

às 5 e 14 horas.
õÁBADO
Catarínense - CuritibaAutc-vtacão

- 5 horas.
Rãpído Sul DrasHe1ro -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

JolnvUe -

A PEDIDO

fSl RELA S A SÃO PAULO (AI)(ADO�TAL44-1,4 END TELEú .• BRINQUELA

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida �
inl!trução.

Bons livros. sobre todo. OI

Representante Florianópolis
- CURT METZGER - Rua ConsellHiro Mofra. 278

de· Diplomas
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47, deverão renuerer a validação dos seus diplomas'

• • . • • • . • . . . ••

no prazo de 90 dias.
.

Bom b'·Dócnlo DIPLOMADOS POR ESCOLAS 'LIVRES: (Comércio) _ Nos têr-
,N-_- """:""� mos do Projeto 520/47. poderão. registrar os seus diplomas.

ftrilode V'·SaO 'REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição'
U .i dos seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 22f

I
do Consultor Jurídico. podem registrar. os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.
TRA'1'AMOS DE QUALQUER ASSUNTa REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. AIte. Barroso, 11, 10 andÇlr -- Cai'xa Postal 3.932· - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES
\

Registros

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

Streptomictnô Merck I. CO. usa�
Temos para pronta entrega

'

Atende-se pedidos pejo reemboIso' postal ou aéreo.

J. C·A S S A B '& C I A. L T D A.

Rua João Bricola, 24 _ 170 andar - FGne 3-3161 - Sã? Paulo.

Rep resentações
FIRMA IDôNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - S"'W PAULO.

Jolnvlle.Auto-Víacão Catartnense
- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnen.se

- 6.horas.
EXDr�sso Silo Ortstovâo _;_ Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

,,14 horas.
Auto·Viaçllo ItaJaI - ltajaJ - 18 ho·

raso
I

.

Expresso Brusquen.se - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horae.

Tubarão

o VALE D0 ITAlAI
Proeurem na A..gênela

Progresso,
.

LIVRARIA 43, LIVRARIA:
ROSA

COMERCI.AN"f.E: :Di mn U-

,I'"-ro à Biblioteca doO Centro Aea-
Umico XI dIe Fnereiro. Co.
tMbuirill. ..Sim, pera li form.
ç.Ao cultural I do. eatarlneruaee
�e amanhi!

{"Campanha pró-Hwo" h
": l. 'tI d. "'8".refro)o

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

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

Peçam list'a'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A ef'ernévíds de hoje assinala o FAZEM ANOS HOJE:
: aniversárfo natalício ria exma. SJ'a. - o sr. prof. Rodolfo Bosco, f'nn-
.d. Hilda Pedreira d'Eça, digna cionário federal aposentado e f'es
-consnrte do ilustre conterrâneo dr. tejado' cultor da arte de Talma,
,OPlon Gama d'Eça, apreciado bele- residente em Il.aja í

;
'�l';sta, brilhante advogado, cate- - o sr. Fer-is BoabaüI, próspero
,d"útico rla Faculdade de Direito. e comerciante" muito relacionado
-operoso Secretário da Segur_al!ç_a, nesta capital;
Púhlíca. � ã exma . ..sra. d. Joana Borba,
Dotada de exoepcionaís virtudes, virtuosa espôsa rio nosso estimado

'tem a -Iístinta dama, Iugar de des- conterrâneo sr. José Cândido Bor
-taque em nossa Sociedade, onde lia.
-conta com numerosas relações de
-amizade que, certamente, se pl�eva.
Iecerão do auspicioso evento para

..significar-lhe expressivas homenn
..Bens, às quais nos associamos ros

,:Feitosa e prazerosamente,

Vida

A. Sbissa
,

811A. O'l'H0l'\ D'EÇA

SRA. MANOEL PEDRO 'DA
SILVE lHA

HELENA CÉLIA
Cercada do .carinho de seus pais

'ErS. Emanoel da Rocha Linhares
, ,�." ,éategol'izádo funcionário munici

j_)a� e Célia Linhares e dr número-
,,;as amiguinhas, festeja, hoje o seu
an ivel'sário natalício a graciosa
menina Helena Célia, que oferece
rá ao's de suas rela1,;ões e fami-
1liares, lauta mesa de finos, doces.
A Célia, pois, os nossos melhores
"votos d,e felicídades.

Bociall

'com prazer .•

I PenSf-'meatos
(])I! Livro : "A Lei do 'I'ríunto

',k- �l1puleO-ll Hill").

(1 tempo fi um grande mestre

que cura as feridas das dc�rolasYIAJANTES: RITZ hoje ás 7,30 horas
_ temporárias, corrige as desigual-

ODEMAR ALMEIDA Artur-o de Córdova o sensacional
dades e os erros do mundo. Com

,Acompanhada de sua exma, es- astro mexicano
o tempo nada é impossível.

pôsa, esteve em Florianópolis, o CHESPUSCULO Si ti veres que caluniar al-
sr, Odernar Almeida Ch-efe de Um vigoroso drama que nos rc-

guérn não rales. 'Escreve - Es-
Obras da Cia. Topográfica de Urha- tt aa tragédia' de 'um médico,.

C"lf'CYf-'. na areia, bem perto das on-

nismo e Construcão 'em Hajaí, on- No programa: Cinelandía .Jorr.�;l, elas.
de aquela importante Emprêsa es-

- Nacional Imperial Filmes -- �(J
lá construindo o trecho final da tíciário Universal - Jornal
Estrada de Ferr-o Sta. Catarina, Preços: 4,80 e 3,00

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

Censura até 18 anos.

HOXY_ hoje ás 7,30.horas
Ultimas Exibições'

10 Pedro Armendarlz
Marlowe

O COBSÁIUO NEGRO -

2° 'Império Argentina a

estrela argentina
AMOR CIGANO

Uma linda opereta, CO�l belas mu

sicas e um belo romance ....

genial

No programa: ruo de Janeiro
dado Feiticeira -- Nacional
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00

\

Censura até 14 anos.

FILMES DA SEMANA
RITZ· - Sábado

,PAIXõES TURBULENTAS
. RITZ - Domingo •

SEM ,LINCENÇA NEM AMOR

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
PrevIsão do tempo, até 14 horG's

do .oia 18:

Tempo: ,Bom;
Te,mperatura: ,Estável;
Ventos: Do quadrante Norte

dE'rados;
Teinpcratllras extremas de 11OjC:

I
Máxima 18.7 Mínima 10,2;

Precisa-se de uma que durma fÓ-I' A temperaÍl.1l·a máxima de ôntel'1
1'a do emprego. ocorreu em Sáo Francisco com 2t,8
InJormações , rua IUo Grande do ,'é á Mí,nima de hoje foi regis�rad:J.:......

'í Sul n. 22 em Xanxerê c,nn 3,3 abaixo de zéropas'sar, hOje, a sua data nata- , PAGA-SE BEM '!:()Ul ocorrência de geada forte.

Transcorre, hoje, a data natalí
-eía ela, exma. sra, d. Olga Araú
jo da Silveít-a, virtuosa esposa do
';:'1'. Manoel Perlro ela Sílvelra, pro- FALECIMENTOS:
-veeto advogado, e próspero indus- INSP. DJALMA BENTO
+.<írial.

'

, . I En) São Francisco, onde resídía
A distinta nataliciante que, em, e -exercía proficientemente- as run

"nosso meio social desfruta de in- çõos de Inspetor Escolar, faleceu
-vulgar consideração, decorrente' ante-ontem, inesper-ada e suhita

. de excepcionais predicados que mente, o nosso prezado conterrã-
lhe' cxornam o espírito, I nesta data, neo, sr. Djalrna Bento..
será, sem dúvida alvo de' inúmeras O seu prematuro des'apal'ecimen-,
manifestações de apr-eço, das quais' tn, tão logo conhecido nesta Cap i-
-eomparttlhamos Jubítíosameate, tal causou profundo pezar,

! Á família enlutada, as expressões
Deflui, hoje, o aniversário ri'ài.a- do nosso sentimento.

ofício da exma, sra, d. Conceição
"Guimarães Grijó, viúva do saúdo
so e humanitário facultativo dr.
Adernar Grijó.
Ás muita� homenagen;; que p-or

',certo, ser50 l)I"estadas à distinta
aniversál'iante, juntamos com du

! são as nossas.

COS�HEIRA

para o 'primçiro ciclo grau secun

dárío, trinta mil cruzeiros.
9 - As obras premiadas serão

edita-das, com exclusividade, peto
SENAG, a quem caberão os direi

Los autorais.
10 - Os originais e quníquer

correSlPond�n{lia relativa ao c-on

curso devem ser enviados, no

x x x Hio de Janeiro, ao Departamento
, Nada Lema, se encontrar alSTr-1 Nacional do SENAG, '�ven](�a
ma oposição. Lembre-se que o Frankliu Roosevelt n. 19/1, ercel

papagaio do exíto ergueu-se e 1'0 andar, e nos Estados, às DeiC

ralmente contra o vento ela ad- gacias Regionais ou aos Conselhos
verslrlade, e não com êle! Regionais do SENAC.

x x x Rio de Janeiro, 7 de Maio de

Cada fracasso é uma bênçã.o 1948.

disfarçada, .poís nos dá sempt:e I (Ass.) L. Berfort Garcia""':' Di"
uma lição que de outra manel-, retor Gerai.

ra, talvez munca aprende�semos'I""""""""" ....... , .. , ...

Quase todos os fraca,s8.os suo ape-

N MASnas derrotas temporártas, ICl E 'x xx'
,

Si não acreditar em cooperação,
ODEON h' .. 7"0 h,

• o 'a \'a- oJe as," oras
veja o que acontece com .um

O CONDE DE MONTE CRISTO
gão qlle perde uma Toda.

COM: _ Robert Donat _ ElíssaNinguém se pode tornar uma for-

ça, na comunidade em que vive,
nem eonseguir tríunfo duradouro
ern qualquer empreendimento va

lioso, antes de se tornar bastant.e

grand,e para culpar-s,e pelos seus

próprios -erros e fracassos.
x x x

,

Nunca na hi8tória do mundo hou

ve tanta abundância de oportuni
dades para aqueles que estão cheios
de bôa vontade para pl',es�ar servi
(/OS afim de. ganhar dinheiro.

x x x
'

O indivíduo está meio· vencido,
desde que começa a ter p·ena d'e si
mesmo, ou a procurar uma dúsculpa
para os seus defeito:>.
Devemos pr�:)Urar s,empre o

conselho daqueles que nos digam
a verdade sôbre nós mesmos ainda
que a \ierdad,e nos dôa. Mer.os lou
vores não conduzem ao aperfeiçoa
mento necessário.

JUIU'

c,1-

nI')-

ros:

b) - Ao melhor compendío

Landi
'No programa: 10 Cinelandia Jor

nal D', 16Q - Nacional Imperial'
Filmes
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 14 anos.

IMPERIAL hoje ás 7,30 hora�
Ultimas Exibições

NOITES DE VEHÁü
.

(

(Tcchnicolor)
COM: COrIl'cl Wilde' - .Jeal1ne

(Margie) Craill - Lind.a Darne!l
- William Eythe - Walter Brrn
nett - Constance Bennett
Musicas 'í!e Jerome Kern
Um filme 100 % açiio
A CAMINHO DO COn\FALSO
COM: - Robert .LDwcry
Lutas - Torcidas - Sens�çõe<;
No programa: Cinclandia Jorna�

n. 158 - Nacional Imperial Filmi''i
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quem
Escolha' você

r

se-rC' a
sua

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

------------------�

Cidade ?
do Cine HITZ, aos

1

da'Rainha
cancreata, comparecende ás mb finadas

domingos às '10 bOI as da manhã.
�,�-�,�����--�----���--�������==�==���==���==���==�======�====��

Já passou UIn domingo
fora da cidade 1'·

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 diártamente à Agência Brasil a rua 7 de Se

temhro, Florinópolís.
SAlDA' DA AGENCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 e 30 HORAS

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

Seu processo de naturalizaçâ»
ainda nao foi despachado?

Escreva sem demora- ao Escritorio Juridico e Administr-ativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
erítorío se encarrega de acompanhar·e requerer no Ministério 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,

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

das 9 ás 12, e das 14 ás 1'7 horas todos os dias
eleitoral

GRArll FI
(orrespondenda
Comercial

.

(orifere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M PigoZZí

METODO, I

Modernu e Ettciente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

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

,.-:
_ .._-

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, deI
xando seu nome na lista de Voluntários da Açà'o Social üatari

nense, em poder desta redação.

I

Escritório
..

de Advocacia Produtos
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

Veterinarios

II teu cm3. ,

SóHO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3. A: 1ug""" seVACINA CONTHA 'BHUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos 4.
.

. il...,..i"
.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce- de 100 cm3. Linda e confortável residenoía,
(lendo mais outros beneficios de carater assistencial. VACINA ANTI-IlÁBliCA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 em3 e frascos recentemente construída, sita á •

de 10Q cm3. I rua José Boiteux n? 9. Tratar com

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen, o proprietário á rua Tiradentes na
'te curtos, o Instituto Pinheiros' não manterá grandes estoques, atendeu- 13.

do, entretanto, a qualquer' pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima.

;

. .

'

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

terinários de grande eficácia, 'como: Ternerina (Buco-Vacina contra . • .. . '.' - •

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacin-;; Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . ,

Quaisquer consultas. sôbre os .mesmos, bem como sôhre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIHOS aten- . ..............•

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados n\ localidade de residência do solicitante.

Drs, Samuel Duarte, Pery Barreto, Das. Mauricio Fur tado

ADVOGADOS
Recursos para o

Recursos
Rua

..

Debret 23

Supremo Tribunal Federal, Tribunal de
e Tribunal Superior do Trebulho,
Grupo 6161617, -- Explana,da do Castelo
RIO DE JÁNiH�O

II C PITAlA
Representante -em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além-da lÓi:,

inicial de Cr$ Iu.oo apenas,
Participação nos lucros

I Vulcanizadora' Leoneifi
ATELIER MODELO DP; VULCANIZAÇÃO

MAOUlN ARIO MODERNO

Perfeição e garantia em: Pneus. esmeres,
.

Galochas, Cintas de Senhoras etc ...

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

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

Terrenos em Coqueiros
,

Vendem-se diversos, com' chácara, á beira-mar; diretamente ou

por intermédio e sob financiamento dos Institutos.

Planta e informações - Rua trajano, _J,6.

REEMBOLSO POSTAL
,

Para oasemiras, :Iilllhos, brins, etc. precisa-se representante.
(Ofertas dando fontes de referencias a ."TECIDOS ". Guarda-se sigilo.

r.:aixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

Concurso Rainha- da Cidade
Sob o patrocínio do CREDITO MUTUO PREDIAL,

CINE RITZ e Jornal O ESTADO,

Voto paraSnrta. , _

. . . .
- Lajes - Laguna e Blumenau,

tem o prazer de comunicar aos senhores VetennarlOs,. Fazendeiros O
..

I
.

< • • • • •

•
• • serVIço me ue peqnenas vIagens

e Farmacêuticos, que esta iniciando o lançamento de uma grande serle, t d ld d it d
.

.

. em orno as CI a es ci a uso
dêsses pr�düt?s. . . _

Cartas do próprio p�nho, si pos-
Os prunerros JU a venda, suo: sível acompanhando fotografia, para
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 10Q comprimidos de

ex. Postal n", 5 _ Florianópolis.
'.no s.

VACINA CONTHA MANQUEln�: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

-

A' DIVUlGACAO
Rsvisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
- Economico Fína-nsei'o

Publicidade' mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA roar ",L, 775 CURITIBA

.___�--------------------------------------------------

Barata «Chrvsler»
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

Almeida - telefone 1.406.'

.F"ARMACIA ESPERANÇ,A
140 rarlllAet\iltle.o NILO LAU8
Hoje 4! "-manhA ••ri II ... ,rofert411

.

1.11·...:11011 Ilaefolllaill • NlrUICeiru - BOllle.,itiu - Partia
Earlu - A"1ia.. ti. '.n:iielta.

1i...ralu,,",!IIt!I iii oxata u'_'rv,.eta II!� r"etlUlllirt. 11164Ic...

i

I,"

Orde-oado de
(R$ 2.500,000 mensees

Pessôas capazes podem obter co

Locação para trabalhar nesta Capital
H.. nas seguintes cidades:
Itaiaí - Joinville - Porto União

Assegure' desde já l!m

NATAL fARTO E FEliZ
semsecrifício Iinanceíro, adquiriu
do. em: suaves mensalidades uma

CESTA OE NATAL

�'
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Posta1-326

•.••• '
• .. • • .. .. .. .o .. fi

o l'I"elho1' pUlente para nu fi
lho, é uma cadernetci do CRE'OI
TO MUTUO PREDIAL,

...................................... " .- ..

O C,édito Mutuo Predial, ofere
ce. aOIl lleUII ossociado. o m.lhol"
plono. no melhor eorteio. por Cr$
5.00 meneaia.

)Jl�li i i r r z vn r « k.
PLACAS SlFILITICAS

EliXir de Nogueira
Medicoçõ.o auxiliGr no tratamento

do .dI)i,.

'êtdDi .1$*, Gr8\1bltl, Pijamel.
Meia. da. melhorei, pelaI! me

De rea preço. 16 oa ,CASA Mifl
CELANEA - RUGe. Mafrlll.

PASTA DENTAL
ROBINSON

�_/ ..... ,",." ... " .. "."".�" .. ".-

'felefone a esse número e a bI
cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràitl
damente há... buscar -seu - terno, -

R. Tiradentes, 44.

O Crédito Mutuo Predial, oreree•
aos seus associados o melhor. pIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oe
mensais.

. ... ... 0......... ....... ...... . ........

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes nO 5
Telefone 1393,

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

ra dos melhores profissionais da
cidade para lavar, passar e tiilgil!
pelo sistema suiço,
R. 'I'Iradentes 44 - Fune l02�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-------

5

DOZE DE f'GOS"T"O� '.
i.

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

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

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

É indicado nos casos de fraque
za, palidez, magreza e fastio, por
que em sua fórmula entram subs
tâncias tais corno Vanadato de só
dio, Licitina, Gllcerofosfatos, pep
sina, noz de cola, etc., de ação
pronta e eficaz nos casos de fra
queza e neurastenias. Vanadíol, é
indicado para homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes médicos e está
licr" -iado peja Saúde Pública.

'DIA Jqf. 3ÁBADO. SOIRÉE. DIA 24. TRADICIONAL BAIIJ: DE SÃO JOÃO. NOITE NO ARRAIAL. DANSA DA QUAr .�··:,HA.
�CONCURSO. ENCERRAMENTO 'DA ELEIÇÃO DA MADRINHA DO ESPORTE. TRAJE A CARÁTER. DIA27. FESTA INFAN·

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

Agencia Geral palia, xta Cata"i,a
_.__ _ _-_ _-_ __ _ _._ ,

_ .. __ -- Duas horas alegres, para os cole- Hua Felipe Sch rndt. 22 Sob.
'giais r\e FLORIft,NóPOLIS. ,Caixa Pustal, 69 TeJ. "Prntacture "

.

FLORIANOPOLIS
Programa de Téla e Palco.
Na Téla: Jornal Nacional, C01l1é

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

JAIR E SEU REGIONAL.

...

IECHICOS
o Br oai! 1='ara seu

desenvolvimento

necessita de técnioo,

em J;odas 08

profissõe.

:�ivros Técnicos
em geral

Y·TVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpoli.
Atende pelo Serviço

Reembol!llo Postal.

r..oMPANHIA ·AWN� DA lAIA
'-1ft" .. 11'" - Iih: I,AIA
oe.DIGa • ftUJ;?o.n�

Cifr•• de BBlaDCO di 19441

� CAPrrAL E RESERVAS c-, 80.900.606,30"
"o

Reapon II abilidarle. CrS 5.978�401 ;755,97
Recete • 67.053 . .245;30

"

Ativo 142.176.603,80•

Sioiltrol pagol nOIll QltítnOI 10 ano. 98.687.816,30
Relpotlla�;lidatjel!J « :76.736.401.306,20

; Diretorell"
" Dr: Pamphilô d'Utra Freire de Carvalho. Dr� "faDcllco

de .SA, Anisio M.'lorr.,� Dr. Joaquim Barreto de AraUjo
e .IOI� Abreu.

A El\IPREZA GONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus psrtadores de títulos já íntegralisados ou sorteados

-de acôrdo com o decreto leí n, 7.930 que km a disposição dos mesmos

·CASAS, para pronta entrega. - Pana maiores esclarecimento!! dirigir-se
80 escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edifício
Amélia Neto).

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

RRDIO TUBft' IVO 9
1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
_ ....>--------�---_.----, '

A Diretoria dos COQUEmOS PIlArA CLUBE, avisa aquém possa
interecsar que, em sessão do C0I15elho Deliberattvo dêste Clube, rea

lizada em 5 do corrente, foi elevado o valor de suas cótas sociais para
CI'$ 2.500 00 - dois mil quinhetos cruzeiros.

(A 'Avis; outrossim aos subscritores das cótas de ns. 6 - 38 - 80 .

90 - 114'- 1'15 - 126 - 1,Ja - 149 c 162, que na conformidade lJ.)S

avisos anteriores, as referidas cótas reverteram ao patrimônio do Clu

be, não assistindo aos seus respectivos subscritores qualquer direito
sôhre as mesmas.

Florianópolis, 10 de junho de 1948.

IGRANDIOSAS I
11\!��!�1n���ndiO'" I
"MATINADAS"
Sob o alto patrocínio do "Crédito

�];útuo Predial", jornal "O Estado"
e cio "Cine Ritz".
Serão oferecidos mais de Cr$ ...

10.00á,00 em prêmios aos concur

rentes dos concursos: "A Mais Bela
Voz Colegial" e da "Rainha da Ci
dade".

Nestas "MATINADAS", .serão dis
tribuídos brindes e prêmios ao dis-

SEDE SaCIA'-!

PO�"fO AU�GRE

RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.° ANDAIIt

""",� PC-STAl•• 5!l3 -,TELEfONE 6601,0· TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Coqueiros Praia
AVISO

Clube

tinto audit6rio.

A DIRETORIA

I MANOEL PEDRO DA LLJi
1 e

I Maria Constancia da Luz, parti
cipam aos parentes e pessoa, de

J relações o contrato clc casan.c u

to de sua filha Hosalva

LUCIO CARNEIRO DA SILVA
e

Maria Elisa C. da Silva partici
pam aos parentes e pessoas <]'! re

lações o contrato de casamento
de seu filho Antônio

ZINTNHO (O Jorge Veiga cata
rinense).
.TAIH.O STLVA (O cantor român-

tico).
OSMARlNA MANGUILHOTE

caçula cio samba).
Animação de: ZECATAU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.

I·
Rosalva e Antônio I''noivos

Fpolis 13/6/48

ARTIGOSDE�,PORCELANA

E ainda apresentação no palco ele
12 candidatos, em busca cio titulo,
"A MAIS BELA VQZ COLEGIAL"

COMPRA.NDO, VERIFIQUE A MARCA
,

El
.

o�(, .1..�1-
Q �.,

•

MAU�A
da afamada POR.CEiLANA fabricada pela PARCELAN� MAUA S._A.
Estabelecida desde 1937 em MAUA, no Estado de Suo Paulo. Nao

tem filiais

CUIDADO COM AS IMITAÇõES
Representante em Sa:nt.a Catarina:

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

Florianópolis

.-.----

egi�tradoras I'Riv·ll,

Oficina Celeste

f

,(Elétro Técn'ica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 ._ Floria

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções cle Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
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.

li· ����i:tt��
Victor. Válvulal e Díeco ••
Rua Conselheiro Mafra

. . .. .. .. .

PASTA DENTAL
ROB�SON

Dr. Lindolfo 4. 6.
o

Pereira
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conitituíçõel de lIoCiedade.
e ..el"1içoi corebtos, em geral.

Organizações contahei•.
Re;rietroJ e ln ueoe. di ..pon'do,
nQ Mio, de eorrelpondente.
Escritório: Rua' Alvaro de

Carvalho n. 43.
Dal. 8 à. 12 horall.

Telefone 1494
J

Casa--Vende-se
uma à' rua Nova {j ten to rr'

4S entregando a chave ime
diatamente.
Tratar com o sr . Leopoldo

Coelho à rua Bulcão Viana 41.
•• 4 � • • • • • • • • • • • • • • •••••••

Parabens I

Muitas feli(.;d",des pelo nascimen
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o melhor

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

Vendas à vista e prazo
Distrihuí dores"exclusivos:

I

ALMEIDA, BASTOS & ClA.

Felipe Schmídt, 2 - 1° andar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-SEGUN.DO ESTAMOS INFORMADOS, O C. R. 'ALDO LUZ JÁ SE INSCREVEU NA PROVA PARA DISPUTA DO BRONZE "CRÉDITO MÚTUO PRE,
DIAL" COM A MESMA GUARNIÇÁO', QUE DISPUTOU O PÁREO PATROCINADO PELO 5° DISTRITO NAvAL 'NO DOMINGO ÚLTIMO. A lNSCRl�'

'ÇÃO DO C. N. FRANCISCO l1ARTINELLI E DO·C. -N. -lUACHUELO t AGUARDADA COM ANCmDADE -PELOS SEUS TORCEDORES. FALA-SE NU·

MA POSSIVEL m';XSTíNCIA DO RIACHUELO, VENCEDOR DA ÚLTiMA PROVA. NÃO CREMOS, PORÊM. QUE O'} AZUES PRETENDAM DESISTIR •

. COMO PRETENDERAM NO DOMINGO ÚLTIMO' I

Está despertando grande interesse a sensacional e grande Corrida da Fogueira que
a FAC levará a efeito' na noite de 24 do corrente, nesta Capital. Já se inscreveram
numerosos atlétas, 'prevendo-se que a rústica de São João será. a maior 'de todos os

tempos. As inscrições ficarão encerradas no próximo ..domingo.
j

Avaí «(versus') BOC8'iuva na tarde de dep '15 de amanhã
Avaí e Bocaiúva já estão com os

seus eonjuntos preparados para ()

duelo pebolístieo de pois. de ama

nhã no "Stadium" da rua Bocaíú-
"

va, em disputa elo 2° encontro do

I Campeonato Citadino de Profís-

f sionais.

I Melhor armado e dispondo de

i um "traiu" de Jóso mas aceitávef

I que o antagonista, oAvaí se apre
, sentará como franco favor-ito. Pr-e

! Úmil1arm,ente jog�rão os quadros
de aspirantes dos mesmos clubes,

\

._ .. _.- ..-._,-_._----�_._ .. _'--_ ... _-�--, ..._�----,------------" .._----_._---

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
,

-

Continu�rá esta
..
nOite· o ca�peonato Citadino de basquetebol .11'l're�DOFigueirense x Barriga Verde e Lira x Clube Doze, os noturnos de boje

, _
'

, qundo foi batido pelo Caravana do
Consoante a tabela do certame constituem a 2a rodada. O choque principal da noite, reu- Ar.

citadino de bàsquetebol, organiza- Na partida inicial defrontar-se- nirá os quadros do Lira e do Clu
da pela Federação Atlética Catari- -ão Figueirense e Barriga Verde, be Doze, aguerridos rivais do ces

uense, para a noitada de hoje, na· encontro esse que promete' agradar tobol local. O primeiro procurará
cancha do Lira 'I'enis Clube, estão à assistência, consid-erando-se a fi rehabilitação da má impressão
marcados dois 'bons encontros que boa forma das duas -equipes. dejxa�a na rodada inaugllra�,

do
Figueirense

Alertando-se para os próximos
compromissos, a equipe do Figuei
rense realizará hoje á tarde no

campo da F. C. D. mais U1).1 ensaio

conjuntivo sob a direção do

.' coach" Paraná. Segundo apura..

mos, s-erão, modificadas as linhas

do "esquadrã.o de aço", passando
Gastão' a figurar na meia-esquerda'
e Nicolau na extrema direita.

Hoje, com in ício :1; 19 horas,
teremos, portanto, uma noitada de
gala, onde as quatro equipes tudo

empenharão para a vitória dos
seus pavilhões.

Cornda da FoDue Irai de 1948 Junh�15 � t��:�:T:,��t:A�Q�,::::!t�!�ll::,:otti
Obedecendo ao seu calendário' colocações, O prazo das 'inscrições

'

'. �Ira.x Caravana
.

- Aldo Nunes e Walmor Borg-»

desportivo, a valorosa F'ederação será encerrado depois de amanhã.
18 - Flguelrens.exB. Vel'o€, - Serafim Faucz e' Oscar Capela

Atlética Oatarínense realizará, na Os interessados er�l participar da
Doze x LIra - Ponciano Martins e Hélio Salles

noite de 24 'do cor-rente, a décima Corrida da Fogueira deveria pro-
22 � Ubiratan x Fignoir. -- Tolornio,tti e Aldo N_unes

C
.

d
Caravana x B. Ve!'O'� Oscar (apela e O B b t

orr ida a Fogueira. curar as redações de "A Gazeta",
-

,�. :. SnI . ar a o

Grandes preparativos estão sen- "O Estado" e "Rádio Guarujá",
25 -- Taubaté x Figueir. - Selva Gentil e Walmor Borces

do efetuados para que a rústica, mediante pagamento da taxa de •

Doze x. B. Verde ,-- r:élÍ<�.1 Salles e Osní Barbato

,deste ano alcance .0 desejado !:Ou-' Cr$ 3,00 por inserifão avulsa.
29 � Taubate x Caravana ,-- Se�allm Faucz e �)scal'.Ca?cla

cesso, Já está inscrito grande nú- Oporéunamente daremos maio-
Doze x Ubiratan - João Hosa e Ponciano Martin»

d I ê 1
Julho- 2 - Ubiratan x Cara 'ilil'l --- Aldo Nunes e Walmor Borges

mero : c at eta.s, os quais v m treí- res detalhes sôbre a sensacional .

nando com afinco, esperando boas competição pedestrina.
Lira x B. Verde - Hélio Salles e Serafim Fauc«

fi - Caravana x Ftgucir. -- Oscar Capela e OSIÚ Barbato
Ubiratan x Lira _ .. Ponciano Martins e João ROS,l

9 - Doze x Ftgucirense - Oscar Capela e Osni Barbato
Taubaté x Lir'a' - Aldo Nunes e Walmor Borges

13 - Doze x Tauzaté "- Osní Barhato e Wilson Pessôu

Ubiratan x B. Verde -. Oscar Capela e Serafim Faucz
16 � Lira x Figueirense � Hélio Saltes e Serafim Faucz

Doze x Caravana -, Oscar Capela c Ponciano Martin"
20 - Taubaté x B. Verrle - Osní Barbato c Tolomiotti

DELEGADOS DA FAC: As. terças-feiras - Gusmão de Andrade.
As sextas-feiras - Dr. Heitor Ferrari.

GODOY NOVAMENTE NO CAR'fAZ O ESTRELÁ DO ORIENTE VEN- CRONOMETRISTAS: Às terças-feiras - Rubens Pinto Vilar e Cap,

Colurnbus, Ohio, 16 (U P.) ,-O C1W EM SANTO AMARO �. Spalding.

pedo pesado chileno Arturo Godoy, De sua excursão á Santo Amaro Às sextas-feiras � Dr. Paulo Seheídemantel e

que ente-ontem derrotou O irlandês onde foi pelejar com o "Indepen- P.rico Straetz.

PaI. Riehard, declarou que aÚlda dente F, C," daquela localidade saiu APONTADOHES: Dr. Heitor Ferrari, dr. Paulo Scheidemantel, Éri�...,

acredita pt'lder derrotar Jae Louis vencedôt' o "E"tl'ela" pela eontagem Stroetz,. Rubens Pinto, Edward Born da Silva

_ ou Joe Walcott, s,e este arrancar d,e 2 Xi, tentos de Arnoldo e B-en- Gusmão de Andra,de, Cap. Mauricio Spaldíng e

o titulo mundial' no dia 23. UOdoy jamim pró Estrela, para Os venci-
Walter Wanderley.

pretende desafiar o vencedor do dos marcou HarÔl'do. HOIlARIO: Primeira partida ,da noite: 19 horas.

encontro Louis _ Walcott. O Elstrêla formou com a &eguiute TAÇA DI,sCIPLINA: Notas de O a 10 a serem c(lllferidas pelos rl's-

._. constituição: ,ponsáveis pelas secções esportivas da rádio

Tento'u �gredl·r o
Querido, Ailton e Osni, Dadica,

- Guarlljá, O Estado e a Gazeta e o' Diretor· Dia 14 -- de agosttl - Olímpico x

. Ú '

Silveira, Miguél; Mario, lbi(), Ben-
Técnico da FAC; semanalmente. Figueirense

,iamim, Acióli (Carlos) e Arnoldo.
OUTRAS NOTAS: Os jogos transferidos serão j-ogados no fin�l d(l Dia 15 de agosto - Bocaiu."va x'

árbitro. inolês Na preliminar V<8ll.eeu o "Estre-Ia . turno... . .

Paula Ramos.

B,uenós Aires, 17 (U. ·P.) _ Pela pela co t g, d 2'V O i _ d
Os clubes que tIverem seus jogadores reqmsIta,dos pela FAC para o Dia 21 de ago·"to � Bocaiuva x:

u a em e n, ento::> e h '1' d 1 'h I
- .

te
.

1
primeira v,ez desde que atuam nes. Gíria'co . Z t ,',

. '{'ampeonato l'aSl elro e vO CIO. -tcrao-s-eus--jogus trans rH os' 'para .y Olímpico
--." " . ,,--

,e a anam. .

d I h 'd d
la capital, tentou-se agredir um J'uiz O 20 d' f . final do turno, a partIr a data, em que seus at etas ten am parh o e<;t:'l Dia 29 ele agosto - Figueirense

ql.ta 1'0 ormOll na segumte .

I
.

de futebol britânieo. O .arbitro Cox, esealação: Silvio, Fredcrieo, Ar-
capIta. x Avai'

que dirigiu o ,match travado do- genLino; Ari, CaJ->lo.s, José' Zatarían
Dia 4 �e

mingo últímo ,entre o Boca JunioI'S Gilberto Cirióeo O,' ld' V I ó' I
SUPERADO O RECO.RD MUNDIAL 'Dl} partamen·to.de Olímpico

S L t
.' '.' sva o, a m r. DOS 8"" METROS r' , II D'la l'

.

de
e o an orezo, es eve sa lmlnen- A partIda deeorreu no maior am- , , ,.

,,""
.
..' .

; ,,� •

da de �el' "surrado" pelos forceclo- b.l'ente (I c I d
. loql1lo, 14 (U. P.) - O nada,1!)!' Futnbfi.' da F C O Paula Hamos

,
. . e amarac agem, e e

uca-I'"
. ' . h:j �r

['es fan'át"icos do Boca Juniors em c"'o' esp'o 't' t dE'
. j:1poncs FuruhashI bateu, ontem. a .1

'

• •• Dia 12 de setembro - Boeaiuva
"u , I lva, razeu o o strela . .'. P I I

-

t
'

. consequencia de um penalti por rara a Ca l"t I I d 't"
'

. ['oIte, o record mundIal de 800 v.c- ,e a resa uçao que omou o nu- x Figueirense
'" (p a, a em a VI ·ona, uma .

.

,,, ' 11 Fiá
.

F
.

êle mareado eOlltra es;::e qhlaelro e ót'ITI'm
- d' S

tros, nad.o lIvre, em 9,46 e fi d('<"l- mero , o sr. vIa erraM, pre- Dia 19 de setembro � Avai x -

I a I pressao ,e anto Amaro 'd t' d' F C D d
.

que sfgnificou o empaLe .da peleja.
.

.

mos. A antiga marca er� de 9,5!) e SI en e a . . .; eSlgnou OF Paula Hamos

Os torcedores boquenses espera- l'RAQUEZ.!\S EM GERAL [) ,decimos e pertencia ao norte-are- 81'S. Osnf Ortiga, Carlos José Ba-
--------------

ram Cox à saída do estádio e teu-
V I N H O C RB O SO T A D O rica,no Bill Smith, desde o dia 2G tista,Odílio Alves e Armando Nu- ANTóNIO. SALUl\f DIHETOR DO

taram agr,edí-Io, porém; graças à.
«6ILV.eIRA« dE; .iÜJho de 1941. nes, para, sob a pre.sidência do DEPARTAMENTO DE AHBITROS

intervenção ela polícia, o atentado ARNOLDO SUAREZ GUNb:() Furuhaslú tentou igualmente ba- primeiro, cOlls,tituirem o Departa- Pela resolução número 12, o sr.

não foi consumado. Os J'ornais re-
' Clinit':à Odontolo11ia ter o record mundial de 400 melr,'s, mento de Futebol da entidade. presidente da F. C. D. designou ()

NOTUR�A I t
.

I d AI T 'I' 1
pudiam a atitude elos tOl'oedor-es DIl8 18 á 29 b

que es ava em pac er e ex." an
11 It'IAM A RE'TIST---�' �r. AnLÔlllO Sa um para dirigir ()

boquenses e destaeam a exeelellte rar:cadal' a �ario d�r:�àlf��o ��� I
ny com. 4,35 e 2 decimos, n�as nãü .IJr:..'

.

�., . A Departamento éle Árbitro� da en-

<lrbitragem do juiz britânico.' ISS lOna
. I cunsegulll percorrer. a chstall{',[,' O VALE DO ITA) A t ; L!dade, nos termos do regulamen-

.Rua Arclpreste Paiva 17 sináo em 4,38" e 4 decimos, 11.J, : to em \'Igor.
l

'rabeia do Campeo
naio de Aspirantes
A diretoria da Federaçlio Catarí

nense ele Futebol elaborou a se�

guinte tabela para o eamp,eonat€J
citadino de ,aspir.anles:
Dia 13 de junho � Figueirense

x Panla Ramos
Dia 20 de junho - Avaí x Bo-

caiuva
Dia 26 doe [unho - Figueirem:e

x Olímpico
Dia 27 de junho - Paula Ramos

x Boeaiuva
Dia 3 de julho- Olimpieo x Bo-

caiuva
Dia ,i_ de julho - Avai x Feguer-

�',estréia do O,impír.o.
No proximo dia 26 o �lube Atle- Grande interesse desperta a

tíco Becreativo Olímpico, do dis) apresentação tio rubro-negro que
tríto do Estreito, f'ará o seu jógo está bem organizado e preparado
de extréia no Campeonato Citadino :para as lutas do certame. constí
de Aspirantes, enfrentando o "on- luindo a sua extréia uma' verda-
ze" do' Figueirense. deíra surpreza.

rense

Dia
Avaí

10 de julho - Olímpico x

Dia 11 de julho - Figueiren�e
x Bocaiuva
Dia 18 de julho � Paula Ramos

x Avai
Dia 24 de julho - Paula Ramos

x Olimpico
29 Turno

Dia 1° de Agosto - Paula Ramos

x. F"iguerensB
Dia 8 de agosto - Bocaiu-xa x

Avai

setembro - Avai x

setembro Olimpico x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTAI)! I Sexla·felr. '8 �e Junho de '.48 7

t:adasfro Social do-«tl Estado».•••• ��>".�••.••_.••••••••••••••••o••••••

���==�����= I Credito Mutuo Predial i
= _............ lIbt. Cl"t1J D. _ue. . . . . . . I; ,

••• o· '.�""'""",""""""", •• " _............................

..
A tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de merca<iorias Qgor� com

.- '1Il) _...... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••. A nov(,)s planos adaptados á legislação em vigor- .
� o. c.r : .,
cDu.. t!o Pti (mh) _. � ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I Distribue 20 o/� em premios •
I� "

_. .
, •

•
•
•
•
•
•
•
•
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Dr. Polydoro S. Thiago
lI.édioo do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDiCA - DISTUR·
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO·
Doenças dos orgãos internos, espe-'

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândulas

internas
N.Il;UROTERAPIA - ELECTRO.
CARMOGRAFIA - METABOLIS··

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende cbamados a qualquer hora,

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

Fone. 702
lle.idência: Avenida Trompowski, 63.

Fone 760

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Ur-inárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelbo.

Consulta.' Vitor Meireles, 23. Atende
diàriamente às 11,30 brs. e â tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, n. 66 - Fone 1.667

Dr. Mário Wendhauseu
..
Cllnica médica de adulto"s e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 boras
Residência: Felipe Scbmidt n. 38.

Telef. 812

Dr. Roldão Co"_soni ,

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. Alípio

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

ovários e trompas. Varicocele, hídro
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Scbmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Resid ência .' Rua Esteves Junior, 170 ;
Telef. M. 764

------ --_.-

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório.' Rua Vitor Meireles. 26.
Telefone: 1.405

jConsultas das 10 ás 12 e das 14 ia
'15 hrs, Residência: Rua Blumenaa,

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 -

Doenças de Senhoras - Partos

-IVias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
lndutotermia 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 Neves
Moléstias de 'senhora

Consultório -;;;, Rua João Pinto n. 1
- Sobrado - Telefone 1.461

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

Telefone M. 8;,4

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên

.cía a Psicopatas do Distrito
Federal

Ex-interno dr Hospital Psjquiá
trico

.

e Mauicômto Judiciá.rio
da Capital Federal

Ex·interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305. '

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criançaa

Rua Saldanha Marinho, 10
TelefOlle . M. 732

TINTURARIA CRUZEIRO
Triradent.es 44

LAVA e TINGE ROUPAS
.

Reforma chcpeos
. Profissional competente - Servi�o rapido e garantido
-

BOM'�NEGOCIO
- --_

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

In/armações nesta redação.

do
�-------------------------------------------------------

Guia Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

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

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente-de Moraes, n. 626. - Curitiba.

ntualmenfe I de Cr$5.000�GO. 5 de Cr$ 650,00 e
5 de Cr$ 250,00

Laguna - Santa Catarina Brasil

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGAMCIA 7

I

.

Não perca tempo!
Telefone para a Impressora Gra';aú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. En trega

! imediata. Preços sem concorrencie,

o ( I dOS pr e rnro s

cr e scrrne nto
aumenta oe acordo cem

da ar(f-cadaçãoo

rI' lOSpJfC8S regulares d e coroo s do pôr to o e

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fOR"
Informações com 09 Agentes

F IOfÍl nôr o 'f - Cerlos EoepcktS/A - 01- Telelone 1.212 ( End. relego
Sso frenei (O c o Sul-Carlos Hoepcke S/A - CI- 'I'ere lone 6 MOORE MACK

Ouçam, diêriemente, das 10 às' [4 horas, as audições daDr. CLARNO' G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituição d. Sociedad..
NATURALIZAÇÕES

.

Título. D.olarot6rio.
E.crit. _. Praça 15 d. No.. 23.

10. ODdOl' •
R••Id, - Ruo Tirodent.. e. IFONE •• 1468

ZYH • 6 Radio Difusora de Laguna,
970 kilociclos

.

onda de 300 metros.

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

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
PORrõ ALEGRE

�UA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA. N." 68". 1." ANO R

CAI.'" l'o"r"'I..�1I3 . lELIiTONE 6!WO • fE�tGR-"Ij)I.S: ·PI«lTECTOR .

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt , 22--.Sob.
C. Postal, 69· Tet, ( Protetora»

FLORIANOPOLIS
Rua .Felippe Schmidt 48

Casas Pré-Fabricadas
300,00 a CR$
metro quadrado

Conaulte-aos sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
Teldgrama REI' ISCt& P. or-iaoõpuus

500,00CR$Desde o
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Ontem e hoje, Retorna 89 seu DaÍS Elei�ão da lfíJdrinti'l�
no passa.do I O Vises Aiexander ,dos. �slMJrt_es ,A data de hoje recornado-nos

, Rio, 17 (A. N.) - O Mareohal Esta com maior votação ate a!'
que r. I Alexander, Visconde ele 'I'unnis e presente elata para' a MADRINHA.
- em 1653, 'nos arredores ele' respectiva comitiva, embarcaram 00 ESPORTE NO CLUBE "12", a.

Ilecif'e, o Oapitão Paulo Teixeira na manhã rio hoje, ele regresso ele �raciosa e prendada srnhorinha1
atacou e dispersou os holandeses; sua visita aoBrasil. GerDA BOTT.
- em 181-1, o Pr-íncipe-regente,

I' O. avião dos ilustres visitantes p.ste encerramento será feito du.

f· d f
por Decreto, declarou abertos à:i deverá escalar ainda em solo hra- ranl.e o magnífico e já muit íssimn.A U O N leDU e Ora �ações o:. portos do Brasil, rer:- silefro, na ci�ade ele Fortaleza, on: comentado BAILE DE S.{O JOÃO�.• • • riudo-se a reaberturura do oomérv ] de pernoitará, rumando amanha nos salões rio CLUBE "'12" de Agôs-'.A I 't" 'do PSD na eleição da Mesa da A:.semblé18 cio e nagevação com a França: I. para Belém o dáí para a" Berrnu- to, ornamentado a carúter, dando",nmp a VI ofla . . .

'..' .

p" td Pia ui. -
. Surpresa en 't'e os u denietes, '.

- em i822, o rrncrpe-regen e. das. um aspécto verrladeiramente in-Rio. 17 (V, A.) - Foi eleita, um representante na Mesa. Todos D. Pedro assinou, referend:;rl� por I As sC'te horas de hoje, o Prcsí- tl'te,'iSallte de um arraial em dia':afinal, a Mesa da Assembléia do os postos ficaram para o PSD, me- José BonifáCIO,' um decreto regu- i dente da República foi ao Palácio 'de festa. E por tudo isso, tõda a,Piauí. E o resultado da eleição -- nos' a primeir-a Secretar-ia, para a lando o julgament? dos' delitos de

I das Laranjeiras buscar o

Governa-.
sociedade de Flor'Ianépnlis está se ..

ampla vitória do P. S. D., - veio qual foi eleito um deputado do P. Imprensa no Brasil: dor-geral do Canadá, dirigindo-se movimentando, e os trajes a cará-.confirmar nossas desconfia_nc;;as, S. T., aliás o único dêste partido. - em 1823, a guarnição portu- em seguida ao aeroporto Santos ter, à moda caipira, vão .P01' certo;manifestadas, oportunamente, a MAUR PRESÁGIOS
_ guesa da Vila de Itapicurú-Mir-im, Dumont, tendo os dois chefes de aparecer fr-ancamentn em grande-respeito do equilibrio de rorças Rôbre a derrota da U. D N., p:'o- comandada pelo 'I'enente-corcnel estado passado em revista a guar- quantidade e dentro de uma verda-tão propalado pela U. D. N. curamos ·ouvir o senador Matias Jos, Coelho, capitulou às fôrças da de honra que formou ao longo deira originalidade.Fizemos ver, por mais de uma. Olímpio. Estava surpreendido e não orasileíras sitiantes; da .Avenida Justo. ' Aguarda-se essa noite com ansíe-

vez que os udenistas .não pare- �a.bia �xplicar o qt�e sucedera. N�O I - em 1834,. o Senado regeítou a Depois de executados os. hinos dade, quando o veterano "'12" mar-eiam muito seguros de estar mes- escondia seus receios de que Ie- proposta da Câmara dos Deputados
l nacionais do Canadá e do Brusil, cará mais uma etapa brilfiante nosmo' em igualdade de condições crudescesse a lula entre a Assem- proposta Ba Câmara dos Deputados, G Visconde de. Tunnis despediu-se anais de suas gloripsas atividadescom seus adversários. na Assem- b!éia e o governado)' Rocha Furta- proibindo ao ex-imperador D. pe-) do Presidente da República ,e das sociais,

bléía, E tudo se, conf'irmon. do, e chegou mesmo 1..1 admitir que oiro I "a entrada no território do
\ autoridades presentes; embarcando .""........_.--.,...);,.._.........,..,•...,..._NENHUM UDENISTA 1\\\ MESA a Assembléia esteja á :sper� de Brasil 0:1 a residência em qualque.r Ino avião que o levara de volta ao

Coté Otto üe..-duz qualidadel
.

em oportunidade para pedir- a inter- parte dele, mesmo como cstrangel-:. Canadá. PAcci-o 00 seu itH necti'ldor.Exatamente como sucedeu

Mato Grosso, a U. D. N. ficou sem venção federal. ['O e índivíduo particular;
- em 1855, no R.io de Janeiro,

faleceu o Senador Manoel de Car-

'IO"8.6po"" 18- de Junho d! U'48

Esclarec.imeotD
valho Pais de Andrade, que havia

ao Senadodir-igido li revolução republicana
'. � . I'

..

de '182L em Pernambuco; HIll, .11 (A, N., - F�lando on-

- (,l� 1865, a Esquadra Bl'aSilf'í-! �pm no Senado.. o sena:iol' Salg�dO
ra, sob o comando de Barroso ..,.1"111.10 esclareceu, a pedido do l itu

apezar da resistência do Gonera I
lar da pasta da Aernnáu t íca, que a

paraguaio Robles, travou combate l'dem�I'a na .reme'ssa de certas infol'
e conseguiu passar por Mercedes, I m�lç,()e� �olWttadas p:lo. Senado ao

indo Iundear em Chimbolar; iI:hlll,;�erlO da Aer'onmllJ,ca, decor-
- ·em 19/10, o General Charles de

l'eu sllnl�les:n:nte el: 11111 lapso de
Gaulle dirigiu patriótico apêlo aos

um func:onano e nuo de qualquer
-

desatençao para eom aqu·rla Casa
do Legislativo.

Em greve os esta- Hélio Milton Pereira
dantes da 'acuIdade

de Farmácia e i
Odontologia

Realizou-se dia 14, uma assem

bléia geral eonvocaildo iodos os

acadêmicos da Faculdade' de Far-

mácia c Odontologia, afim de ser

estudada e discutida a atnac;ão dos
referidos estudanf.es anto o l)rO

jrto de lei do Dep\ltado Pedroso

Junioi', que visa ·equiparar aos

portadores de diplomas das Esco
las Ruperiores, os licenciados. e

práticos hahilitados de Farmácia e

Odon tologia.
Após demqrada discussão do

assunto, ficou, por voto unânime,
rlecidida a solidariedade aos de
mais estudantes grevistas, das
outras Faculdades no país, dando
completo apóio à classe universi
tária, acompa�hand'Ü-os no movi
m{lnto geral, para assim forçar a

l'etirda do projeto.
Deixarão assi�de comparecer às

aulas e aos -exam�s todO'S os alunos
.

da Faculdade ãté solução da ques-

x x x
A data de ôntem recordou-nosque:

- em 1581, na Bahia falec�' o
Governador-geral Loure�ço da \IM
gu, nomeado por corta-parente dE
12 de Abril de 1577, havendo Clw-
gado cm principios de 1578;
- em 1624, foi morto, por UIll Escritório: Rua João Pintogalpe de espada do Capitão F,'un- n.<l 18 - Florianópoliscisco Padilha, o governador hoIan-

.. , ..
�des na Bahia, Coronél Johan .... ,,3 blel_a Con:htuUlte deste Estade> ()

Dor·th· .

eutao CapItão de Mar e Guerra An-
- e;n 1645, o destacamento holan-I t!o �lva.res Barata, comandante (Jo

des de Ipo.iuca foi atacado e apris!)_l5 DIstrIto _Na�al; agradece_l1'lo a

nado pelas tropas brasileiras dos l'�presentaçao as comemoraçoes do
c, 't- A d dA' }) dIa 11;,apl aes ma OI' ç rauJo e (l.

mingos Fagund.es;Vinte foram os candidatos apro-
vados, dentre inuis de 130 concor-'

- em 1837, foi eleita a RegênCi!1
t d· t d

-

'E '. permanente, composta dos Genel,,,1ren es e o o o palS. m pqmeI- .
. ,. .

I I '1" l'� FranCISco de LIma e SIlva (R1 vo-1'0 ugar c asS) JCou-se o nosso c l,,-
t ) d l' U 'd M • It· t t' d" li I'
US. eputa( o marques e J: oo,e .1I1 o COil erraneo aca emlco e 10
Alegre (Costa Carvalho, com ;;-,Milton P-ereira, que exerce, inte-
votos) e Braulio Muniz COI11' 65 v(; ..r-inamente, o cargo de oficial admf..,
tos.· A Assembléia era constitUlchnistrativo na Delegacia Fiscal 'do
de 35 senãdores e 88 deputados:Tesouro, Nacional desta Cal)ital e

- em 1841, no Rio de Jan6ii'u,vem há muito dirigindo a secção faleceu o Conselheiro José de Re-esportiva da nossa conf'reira "A zede Costa, e. um dos comprom',Gazeta", sendo, ainda, secretário tidos na "Inconfidência Minelra"da �s.sociação dos Croil�stas. Es- tendo estado preso por 10 anos ;porÍlvos de Santa Catarma ,e da, _ em 1880, D. Pedro, ImperadurFederação Atlética Catarinense de do Brasil foi convidado a nomearEstudantes. '

um representante incumbido de
presiclir o Tribunal oIle Washingt0J\
para julgar reclamações aprest'!!ta
das aos Estados Unidos por rjive-r
sas potências da Europa, cabendc
esta tarefa ao Visconde de Arinos.

- elll 1895, foi inaugurada a Es.
tação Pedro Leopoldo, da Estrada
de ferro Central do Bnlsil;

.
- em 1947, o deputado Saulo Ra.

mos, ajJresentou á Assembléia Com;.
tituinte uma indicação encarecendo
fi necessidade d� organIzação do
Serviço ,de Pronto Socorro, sendo
nomeada uma comissão.
- acompanhado de seu ajudante

de Ordens, Capitão-tenente Orlando

tão.

Tabelaudo O pre�o
do cinema

Rio, 17 (A. N.) - O senhor Lo
pes Gonçalves apresentará, na C)·
missão' Central de Preços, um ano

te'-projeto estabelecendo novos p,:,e
ços para o cinema, que ficariam di.
\'ididos em cinco categorias, . ende

([l,ie o preço preto será sete cruzei
ros para as casas de ,diversões !'lo

primeira categoria.

Recebe0
agradecimentos

Rio, '17 (A. N.) - O ,senhor An
f,ónio Vieira de Mel<l, diretoi'-ge
ral da Agência Nacional, recebeu.
oficios de agrádecimentos do Co
mando do terceiro Batalhão d�
Carros de Combate ·e do Rotary Clu
be do Rio de Janeiro, pela coope
ração prestada aos fesLejos'do t.er
ceiro aniversário daquela unidade
e por ocasião da realização da tri
g·('Issima nona convenção do Rotary
Internacional.

franceses livres;

Braga Cruzeiro, esteve na Assem-

Em um ele seus últimos núme

ros, o Diário Oficial da União" pu-'
blica a relação dos candidatos que
obtiverâm aprovação no grandio
so concurso para oficial adminis
trativo do Serviço Público F,ede
ralo

O acontecimento é de suma im
portância para o nesso Estado, ou
de Helio Milton Pereira, catari
nense da gema, vê o justo prêmio
de seus esforços e da sua profunda
dedicação aos estudos, dando, des
tart,e, um belo -exemplo à, mocida
ele de nossa terra.
Aos muitos cumprimentos que o

colega recebeu; juntamos os nos-
sos.

--==;:r--,
- ...
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elA CATARINENSE
DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA

PlllaLII.
I illlll[OII

'COURA CASPA,
QUEDA DOS CA�
BELOS f DEMAIS

AFECtOES DO

COURO CABELUDO.

l

DR ror.YDOHO ERNANI DE S ..

THIAGO

Do
Médico e' parte i ..",

Hospital de Carídauc de
rianópolís. Assistente da

Maternidade
Doenças dos órgúos internos, es .1e.

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan-·
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAP1A - ELECTROCAr�-
DIOGRAFfA - l\IETABOLISl\IO

BASAL
HOnr\.RIO DE CONSULTAS; - p�_.
ln manhã: Das 7 ás 10,30 h'oras ni)'

Hospitaf de Caridade. Das 10,30 ás::
12 horas na .Materni.rlade (Clinica

DR, RAFAEL G CRUZ LIMA
e

LR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
de gestantes)

,4. tarde no consultório das 15 á� lW
110ras

CONSULTóRIO ; •
J

Rua Vitor Meireles !!lo. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

André Nilo Tadasco

_.

A rRlnturaria Gmzeiro é a qUt)
methor me serve - Tiradentes.
'.

.

"1. ... , ,
.

FRECHANDO •••
A convenção da U. D. N. catarinense reunir-se-à d.entr.o

de poucas horas, obediente aos seus estatutos. Que êsse COIl-'

gresso partidário se processe com êxito são os nossos votos:
de adversário respeitador e democrático.

Conseguimos .'laber, a respeito dessa reunião, quase nada:
lllurmurios quanto à presidência e sôbre candidatos que'
a desejam (l que não na queram. Nada temos com isso, que ()'

parUdo n,ão é o nosso. Soubemos, ainda, que diversas e impor":
tantes moções sêrão discutidas e votadas. Entre elas, duas se'
avolumam elll relevo; uma sôbre o regime parlamentar e outr.ll
de solidariedade ii não intervenção em São Paulo, a ser de
fendida pelo .lideI' udenisla na Câmara Municipal de Lajes.

A titulo de esclarecimento, quanto a esta última, tomamos
a liberdade de reproduzir um telegrama ante-ontem divulgado
pela imprensa:

"SXO PAULO, 15 (Asapress) � A convenção estadual<
aprovou por unanimidade um manifesto o qual, entre outras:
coisas, diz: "A U, D. N., secção de São Pau'lo" por seus direto
res tendo ponderado 'profundamente ás responsabilidades;
de 'sua conduta, .dirige-se ao povo de São Paulo e à nação pa
ra fazer esta declaração sôlwe a catástofre em que se lan
çará o Estado, arrastando o pais, se persistir- por mais tempo>
senhor de nossos destinos o governador Adernar de Barros. É
impossivel continu'ar São Paulo no deperi.hadeiro em que se'

encontra. Os ,desatinos estão a pique de' fazer desabar esse·

esplêndido edificio econômico e mora); tud€>: aniquilando. Es-.

sa conjuntura reclama que seja colocado à frente de São Paulo
desde logo, enquanto em processo regular- apuram-se as �es
ponsabilidades, um homem de integri,dade moral e capaCIda
de administrativa, no qual os paulistaS' confiem' para levar'

com probidade à segurança a embarcação ,desgover.nad�.?s
fatos são bem conhecidos e não caberia repetI-los aqUI. S? nao

perçeherão sua magnitude os 9ue tivel':m� .0Jl:o� proposItada
mente fechados. Depois de dizer que nao e lIcIto aconselhar

que deixe destruir o Estado, em atitud� do _fàquiris�o até qu:
novas eleições ,se realizem e que a' Sltuaçao de Sao Paulo e

UIllca e sem paralelo no pais, o manifesto da U. D. �. ped�
o afastamento do governador Ademar de Barros dIzendo.

"Essa intervenção ou far"se-á servindo São Paulo, e ,com ele (}

B' sil ou o sacrificio de nossos destinos passara as respon-Ia
. dev"res"b'}'dades dos que não a: animaTam a cumpnr seus "

sa 11 ,

'GUILHERME TAL"t.
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