
Fato politico de inegável íuterêsse no panorama das aüvídades
Dartidárias em Santa Catarina, a Convenção da "C. D. N., que se ins
tala hoje, nesta capital, terá de ser apreciada não só na sua significa
ção presente e imediata, sinão ainda na repercussão mais 011 meI}.OS
i'emota que possa ter, pelos vínculos que (\ de supô)' existam entre o

udenismo catar inense e a or-ientação nacional. Desde logo, a eleição do
Cil'etól'io oferecerá matéria para as mais justif'icadas previsões sóbre
u' composição dos orgãos d irigcntcs, que, segundo se diz, apresentará
t.lgo nu.evo' aos comentar-istas.

Mas, principalmente entre as leses a serem debatidas' pelos S1'8.

convencionais, algumas são, incontesLàvelmente, de palpitante impor
tância e de grande atualidade. Para só citarmos uma delas, a que se

projetará em tõrno do tumultuoso caso de São Paulo, onde o gover-
- em 1860, nu Rio, faleceu () Ge-

nador Adernar de Barros, fazendo praça de sua segurança, parece não neral José Joaquim Coelho, nasci
oslar, contudo, bem firme na sua posição, em face do descontenta- do em Lisbôa a 25 de Setembro de
menta de nada menos de seis correntes políticas alí militantes, uma 1i97;
das quais a n. D. N. paulista. -

'I'otlns nós sabemos que os udenistas do grande Estado bandeirante
- em 18():J, depois de S'lij,JUCd)'l'!U,

lião querem saber de qualquer aproximação com o governador, que, São Borla, no Rio Grande :10 Sl!(

4 Ipor sua vez, não pretende render-se à evidência do.s próprios excessos. (JS paraguaios 'marcharam para na- Promo"o-es na pasia greve arre e-Couhecemos, até, os termos bastante veementes e firmes do recente qui; "
manifesto em que a U. D. N. de São Paulo declara não conformar-se, d' � Iluerra cnnd" seabsolutamente, com outra atitude da U. D. N. central que não a que

- em 1880, 110 Rio de Janeiro, M U '

Ir- .,- J
.

favoreça a intervenção federal no grande Estado. POl' sua vez. os pró, faleceu o [uríscousulto Antônio Pe- Rio, 18 (A. N.)· _ O Presidente 'Campinas, 18 (U. P.) - Embora
ceres da U, D. N., na Capital da República, estão reservadíssímcs, re- reira Rebouças, nascido em Mnra- da República assinou, ontem, de- os �hefes grevistas continuem ir-
ousando pensar em 'voz a lt a para que não se venha a saber corno se gogipe a 10 de Agôsto 'de 1798; I redutíveis, a situação da Mogianavão éles definir, no momento das def'inições, que já lhes está a chegar ereto promovendo na pasta c a "'"

.

tarde. . .

- em 1947, em sessão solene, Guerra, a general de Brigada os já está em grande parle norma-

Diante de tudo isso, nada mais natural do que a curiosidade com tomou posse como Presidente da Fe- coronéis José Carlos de 'Sena V<lS- lizada, correndo os trens em vá-
que se irão acompanhar os trabalhos da Convenção da U. D. N. cata- deração Catarinense de Desportos, cancelos e José Bina Machado, rios ramais inclusive o de Ubera-
i-ínensc, particularmente nos debates que se travarão a respeito da o Capitão de Fragata Alvaro Perei- d ba. Continua em greve o pessoallese que se relaciona com a intervenção federal. Vá-se ver que, depois respectivamente das armas e

de tanto se ralar, os udenistas do nosso Estado concordarão em que
r? do Cabo, que exercia as funções cavalaria e artilharia. da tecelagem.

a r-azão está com a U. D. N. central e que o sr. Adernar de Barros, não de Chefe do Estado Maior do 5°
obstante os graves êrros de repercussão internaoional que cometeu, é Distrito Naval com séde nesta Ca-
um governador às direitas, perfeit.amente nos moldes ideais da "eter- 'pital ;

'.

I1a vigilância" e que os equivocados, os máus políí.ícos, estão ]Jas fi- , '.
. ,

"
.

lelras do oposíoionismo paulista, onde também se encontram, com a
- em 1947, na Assembléia COlIS-

sua renitente e incômoda intransigência, os udenistas bandeirantes.· tituinte dêste Estado, o deputado
Mas, a suced�r o qu_e aqui, C�I}l te,n�e�'á�ia .pre:'isã?,' e�jamoR. Ud.iantan-I Guilherme DI�ban .apresentou pro
�o, a l�. D. N. de Sao Paulo se desligará da orgamzaçao ,na�lOn,ll, C011- (posta, que fOI aceita para co nse-
J;01'111e Já o declarou. sem as menores reservas. Consequôncia : a U. D.. . . _

,

N. passará a niio existir numa das maiores e mais e�pl'eSSiVHs llnida- ! gUll·. a reconstllluçao d� Banda de
.les da Federação Brasileira, enquanto, é de supor-se mesmo no seu i l\<Itl�lca lIa 13° B. C., sethado em Jo· Muito se falou, após terminaria a

�I�bito de influência ,deliberafiYa�ElO CongTesso Xacional, nãtl lo!'!raJ'á I jHvi�e, nêste Esta,ílo, iO t1eputad�) última guerra, em se trazer para o
('VItal' _que os ac(}ntec�mentos de �;1O Paulo i'� dE'sen�o!Yam, d�Tll.f,<? da !>anlo de Tarso da LlI7, Fontes ,Brasil, dos paises 'el!rOpCUS devas-.evoluçao que lhe .assmalem os eventos pOlrtlCOS, atf' a 80lnçao [mal. ' . _

E' claro que estamos no t.erreno das hipôleses. Todavia, não sprú me- apresentol� uma mdlcaçao par:l a tados, técnicos e agricultores, gen-
110S de presumir que a lógica do raciocínio. se venha a cOllüJ'eLizae na canservaçao da Ponte "Herciiio te essa de que t:llltO precisamos.
t,vidência de fa.tos que niio tardarão muito. Luz", e, o deputado Antenal' TiJ.va Pois bem, para o Velho Contiu-

_ Ali�s, não pretenderemos, de início e com ess{],� com;idera<:ões. si- res leu um requerimento em tive os nente, com toda a pompa, segtlillnao regIstar, com o destaque de um aconleeimenLo políti·co cm evi- , . .. .. . �

·cência, a Convenção udenista a realizar-se hoje e amanhã nest.a capi- C.Olmssa�l�s de Pohc13. desta t.a- uma comissão para selecionar aque-
tal', apontando, dentl"e os seus resultados de maior sig,nificação pal'ti- pltal sohcltavam 111elho1'1a de ven- Irs elementos.
<fária, a definição da atitude da U. D. N. catarinens,e llO tocante à in- cimentos. O resultado de tudo aquilo .i� foidecliná\'el url!êneiR (1f' 11ma definição corfl.io.�a, franca e clara sôbre a André Nilo Tadascl'inlervençiio em São Paulo, reclamada peja li. D. :'lO. pannsln, bastante comentado, pois para cá

\Tieram al)cnas coristas, cantol'es,
_._ ..

IExaminando os des- bailarinas, comerciantes e aventu·

l'eiros, mas os técnicos e os agri.cul�

O MI·nl·stro Da Federa tro"os dom avião tores foram deixados de lado, talvez
.. "

por não terem dinheiro sufici,�a1te

"a-o dos Rodovl·ár,·os para comprar as consciê'ndas da-
" Naya Yorque 18 (U. P,) - ln- queles que formavam tão malsinuala
Rio, iS (A. N,) - O minist.ro formam de MoU:!�t Carmel que os comissão.

;\101'van de Figueireclo compare- técnicos especializados estão exmni-' Depois pusemos os olhos em ci
cen, o'ntem, à cerimônia de en- nando os destroços do avião DC-6, ma dos holandeses, povo reconhcri
tl'ega das carteiras profissionais que com excelente visibilidade ha-, damente trabalhador e. ordeiro, mas
aos condutores de veículos rodo- teu, ôntem, num transformad(lr (' o caso é que o govêrno daquele pais
viários. em seguida chocou-se com uma não foi na conv�rsa �tratou de
Durante a cerimônia, discursou montanha, explodindo. Os técnicos mandar ao Brasil uma c.omisll!Ío

o Ministro, ressaltando as ativi- tentam verificar se teda oc.onido técnica para estudar o nosso l!leio,
dades da classe, sendo em segui- incêndio a bordo, antes do sinistro, 0$ nossos costumes, a nossa gi:nte,
da. homenag'ead_o, havendo falado

]1 o i' s, anteriormente, algans etc.
d iyersos oradores. aviões desse tipo sofreram i na�ên- Façamos votos para que aquela

dios em pleno vôo. Mas, até ago�a, comissão ,dê um parecer favorável,
nada se averigoll, pois a maior :par· l)ois assim, poderemos, num futuro

,ti.cula encontrada do aparelho si- i próximo, contar CÔll1 a aJuda ela
msh'ado mede apenas alguns pal!w)s .. quela gente para o nosso desel'vol

vimento agro-pecuário, uma vez

que os holandeses, além da agric';l
tura, dispensam cuidados espedai."
t' peeuária.
Italianos, alemães e polonl'ses;

também, serão de gral}de utilidade
.

't
'/. cisão.

para nos, pOIS emas, aqUI mesmo
_

Fortaleza, 18 (D. P.) - A capital em nosso Estildo, provas cgncl-e-F·· d ÍIr

dcearense viveu horas de grande en- tas da capacidade daqueles eleme 1- O I 18 lei! o
tusiasmo, com a passagem do Go·· tos,
vernador Geral do Canadá, viseon- Abramos nossas fronteiras aOS Rio, 18 (A. N.) - Foi indicadO'
de Alexander e sua esposa. O ma- imigrantes, favorecendo-lhes, na o direlor da Carteira Agricola e

rechal hospedou-se na residência do medida passiveI, a sua instalação em Industrial do Banco do Brasil, Dr.
capitalista Manuel Cavalcanti, sen- nossa terra, pois a ajuda só nos ira- Marina Machado de Oliveira, para
do homenagea,do pelo governador ró beneficias. preenchimento da vaga deixada.
com um banquete no Palácio da Temos terras suficientes par;� n�· pelo Dr. Gudesteu Pires, recente-

Luz. cebê-los aos milhões e a única mente falecido em Belo Horízon-

Hoje, o marechal Alexander pros- ,questão é saber localisá-lo� em 10- Pc. Deverão realizar-s,e eleições no

seguiu viagem rumo a Belém. � cais próprios, evitando-se, pOf\;m, dia vin te e oito do corrente.

o � .6.NTIGO DUJUO D. UNTA CÁTülN�
\

.te. smMEl NOCETI - Diretor, Dr. RUBENS DE ARRUDA RAIOS
Diretor de, Redação GUSTAVO NEVES
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A Convenção udenista
-- erri 1764, em Montevidéu, nas

ceu José Gervásio Artlgas, fale

ccndo em Assunção (Paraguai}, no

pôsto de General, em 23 de Setem
bro de 1850;

- em 1837, Caxias pacificou
Província de São Paulo;

- em 1840, o Tenente António de

Sampaio, derrotou, em Vereda, o

célebre caudilho Raimundo GO!11(>S;

Mil dólares
•

em Clnzafii;
Washington, 18 (U. P.) - O Te

souro dos, Estados Unidos reme

t.eu a Jerry Me Conley, na cidade
de Lancaster, a soma de novecen�
tos e qruirent.a dolares, r,e.suHan
tes dum árduo trabalho técnico.
Durant·e o inverno passado,

JeI'l'Y encheu o fogão de lenha e

riscou um fósforo, esquecendo-se
porêm, de que gnardára no Jogã,o
toda� as suas economias; ,e quan
{lo isso lhe ocorreu, mil dólares
est.avam reduzidos a cinzas.
Recolheu esLas cuidadosamente

e mandou-as para 'vVashington,
onde os especialistas conseguiram
identificar quase toelas as no,tas,
que acabam de ser substi Luidas
por novas,

Vai tratar-S8 DOS
Estados Doidos

o marechal Alexau-
der no Ceará

'

Rio, 18 (A. N.) - O Conselho
de Curadores da Universid.ade do
Brasil, ,em sua última reumao,
rpalizada. a quinze dêste, aprovou,
por ploposla do reHor Dr. Igná
cio de Azevedo Amaral, concessão
do auxílio de trinta e dois mil cru-

A fréguana
Palestina
Lake Success, 18 (U. P.) - ::ia

:be-s,e que os Estados Unidos, a

Grá-Bretanha e outros países pe
dirão ao Conselho de Segurança
que prorrogue a trégua na Pales
tina, por mais um mês.

:Êsse pedido será apresentado
poucos dias antes de ,expirar a

trégua atual, a nov,e de julho,
Depois, novas prorrogações até

reslabclcc'C'l'-se a p�z definiliva.

zciros ao professor João Bruno

Alípio Lobo, como contribuição
ela Universidade, para custeio de
"pu tratamento de s'aúde nos Es
tados Unidos.
A importância aprovada foi Io

ga entregue ao represenLante da
quele _çientista, vitima de grave
enfermidade contraida em s,eu

trabalho do laboratório no Hospi
tal Moncorvo Filho.

Na Assembléia Legislativa
-0-

Não houve oradores DO expediente.-Pro
jetos aprovados.-Outras Dotas.

A sessão de ôntern teve como prc- : h, área de terra se acha situada na

sidcnte o sr. 2° Vice-Presidente D(�-: localidade de Itaquá-Brusque e será

putado Saulo Ramos. 'Na Secreturía, doado. pelo sr. Carlos Gerber.
os sr-s. Deputados Pinto de Arruda A indicação número 91, de auto

": Alfredo Campos, respectivamenle, ria do sr. Konder Reis, foi aprova-
1° e 2° secretários e da bancada do ela.
P. S. D.
Em discussão, a ata da sessão

anterior, () Deputado Nunes VafBI
la Iider do P. S, D. pedia uma pe

quena retificaçâo na mesma, no que

foi ouvido pelo sr, Presidente.
Não havendo orador na hora do

exnediente, passou-se à ordem-do
,.ma,

Em discussão e votação o projeto
-le-Iei n. 14, cle procedência gover-

.\ indicação número 132, que in-

dica sejam solicitadas providên-
cias do Poder Executivo, no senti- -

do de estudar .a possibilidade (la

criacão de um grupo escolar, no

luga'� Barreiros, sub-distrito do Es

treito, município de Florlanópohs,
logrou aprovação unanime da Ca

sa. Esta louvável íadicaçâo, que �iio

de perto mostra do cuidado pela
instrução do nosso povo, é de au

toria do sr. deputado Lopes Vieira,
digno membro da bancada do P.S.D.
A Comissão de Leis, Suplementa

res foi convocada para uma reunião.
após o termino da sessão,

uamental, autor-izando a aquisição
a le uma área de terra, por doação

'�"attlita, no município de BRGS

QUE, área essa medindo dez mil

metros quadrados (10.000 ms2.). Em
discusão o citado projeto e não ha

vendo quem o quisesse discutir, foi
levado à aprovação.
Foi aprovado unanimemente.

o sr. Presidente marcou para se

gunda-feira p. v. nova sessão com

Es- uma farta ordem-de-dia.

Imigração, uma necessidade
AREÁO JUNIOR

que os mesmos formem' granlles
aglomerados,

.

J:orque assim, facil

mente, evitaremos os dissabrV'es
que n'Os foram causados pelos �,Ie

mães que, apesar de radicados i m

nossa Pátria hã. dezenas de nuns.

mantinham-se alheios aos nossos

eostumes, aos nossos principios e

à nosa língua.

4 normalização
da loglaDa

São :Paulo, 18 (U. P.) - o

presidente da Mogiana anunciou
que espera para os próximos dias
a normalização completa do trá

f'eg·o. O primeiro trem' de passa

geiros Ipal'l1. Ribeirã'O freto par

tirá ainda hoje .

Se ricos quereis ficar
De modo facit elegeI
Fezei boje urna inscri9ã,o
No Credito Ml,ltuo Predial

o ,Presidente não
atendeu ao DASP
Rio, 18 (A. N.) - Em exposiçãO

de motivoll ao Presidente da Re

pública, sugeriu o DASP a re

consideração da decisão, pr,esiden
cial que manda demitir oito fun

cionários i1nLerinos excedentes.
Em novo despacho, o general

Eurico Dutra reiterou a'quela de-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o HO MEM- ICenários
t (ROQUE CALLAGE
•

•

15/XlI/1.888 X 23/V/1.93J.
Nas manhãs de geada o campo e

lima toalha branca. Planicies, res

tingas e chapadas desaparecem na

hihcrnia das madrugadas cortantes.
Em tôda a existência afanosa do

pampa a vida é outra, os aspectos
são inteiramente outros, acentuan
do ao vivo, num flagrante que cho

ca, a brutalidade do contraste en

tre duas prrmavéras no .Brasil - :1

do Amazonas e a do Rio Grande:
uma exuberante e eterna; outra,
incerta e efêmera.
Olhado em tôdas as minúcias,

n�' mais ínt.imas 'insignificân.cia�
dos seus tons c traços, o quadro
imenso que l�OS cerca, carece de
beleza e de luz, acha-se ii mingue
de harmonia estética; é falho de

de colorido,

ê

u p If ce
João Rosa Júnior

( ..
"

Deus fêz do homem o campeão do mundo
E deu-lhe o talismã com que' adivinha,
Desde o sorriso de uma criancinha,
Ao derradeiro olhar dum morihundo.

v.á
Nicolau Nagib Nabas

Vamos! :É tempo ainda, renuncia
Esta grande vontade que te arra�ia
Para a suprema e eterna nostalgia I

O mundo é isto mesmo ... Que te import.a
Que tragas n'alma uma saudade vasta

:Ii uma esperança, já de há muito morta?

�- loucura! As lembranças do passado
Não devem perturbar os corações
De quem amou, de quem já foi amado ...

-É buscar outro amôr quando um se finda ...

Deves viver assim, entre ilusões
íd

.

d IPorque ('111 ti há muita VI, a arn a.

... _,'o

+"�.� \."

}';;1e conhece que no abismo fundo,
Do mar, habita a mais feliz, pedrinha,
Sabe imitai- iI vívida andorinha,
Sabe dos 3311'08 qual o 'mais fecundo.

"

Chorar? Mas, para que martirizar-te?

Se tu és moça e linda? Porque choras?

Que culpa tenho se eu não posso amar-te?

Vamos! deixa o passado, esquece tudo I
.

I IÉ de balde o amôr que tu me imp oras.
-

'1 I ISou outro homem agora ... eu �ao me I U( O.

Adeus! Segue o caminho que tracei

E este grande Arnôr leva contigo.:.
Talvez um dia ainda eu te amarer,

Mas, com' um amôr que há-de morrer

.'

',\-,..

}lê -

! E o seu sabe)' por tôda parte. impera
Já demolindo o formidável cume,
Já dominando a mais terrível í'éra.

comigo!

ESTUDO ANATóMICO

Fontoura Xavier

Entrei no anfiteatro da siência
atraído por méra fantasia,
'a aprouve-me estudar anatomia

.'
para dar um novo pasto' à intelígêncía,

Discorria com toda a sapiência
o lente n'uma mesa, onde jazia
uma imóvel matéria, úmida e fria
a que outr'or=. animara humana essência.

Fôra uma meret.riz: o rosto beJo

pude tímido, olhai-o com respeito
por entre as negras ondas do cabelo;

a convite 'do lente, contrafeito,
Rasguei-a com a ponta do escalpelo,
e ... não vi coração dentro do peito.

O RISO E A LÁGRIMA
-

'

JOsé j�I. R. da Silva'
Eu sou, dizia o riso, á lágrima caída

,

dos lábios da crinça! Eu sou do amor a VIda;
dos lábios da crinça ? Eu sou do amor a vida;
Interpreto o prazer e o gôzo que alguém sente l

E tú, filha da Dor, não� és mais que uma perdida
gota d'agua a decer, de uns olhos impotente!.Só vens á luz do sóI, quando uma' alma descrída
recorda o seu passado acérrimo e pungenté l

E a lágrima tremeu, tremeu e drsse' então:
-- Eu sou à mensageira Rferna da verdade;
j'ei'l.lljo n'nm olhar, naci n'um coraç,ão! ...

E tú, a í'ragil nôr, que' cl�t' haste' da rúentira
nasceu 1)[11':1 lludÍl'! Eu sou a caridade I "

O bálsamo divino à alma. qu�' delira;! •

!
A UiVIA CAVEIRA

G'alvãO de Ql�ei1'oz Néto.
Vendo·te a 1'i1', caveira, eternamente,
Com êsse teu riso vago e misterioso,'
Quem poderá saber se estás contente
Ouse é o teu' riso um rilus. dblbroso ,?'

Ai! Tudo o homem sabe nesta vida;
Mas, suportar não sabe sem ciume,
O gesto ingrato da mulher querida.

Se foste o crâneo d'e algum Rei' potente
Ou de algum pobre' mísern e andrajôso\'
Quem sabe?'É teu segredo ... E tens, sàmente,
Um ris-o alvar que esprime rrágua e ·gôzo; ..

Ris tú de dôr, de escárneo ou de alegria?
Porque te baila um riso permanente,
No maxilar sem· vida, h�diondo e nú�?

Eu sei! Tú ris, caveira, noite e' di,a,
Porque eu, que te olho assim' superiormente.
Não sou nem mais uem menos do' que tú !

Não laças .a_JS outros•.•
movimento, de graça,Não faças aos outros, disse Je- enfim, dentro do novo ambiente. de impetuosidade.sús, aquilo 'que não desejas me os E, assim, de rato. foi no primei- É uma paizagem morta.outros te facam: porque, acres- "O ano. Porém, os seus achaques Há em tudo de fato, sorriso' re-contou o Grande Rabi da Galiléia, . cresciam, como também crescia o côndítos e amargos de uma naturecom a medida com que m.�dires, 1 netinho, filho único do casal: Mais za desfalecida, açoitada pelo frio

com esta mesma serás medãío", algum tempo e chegou o dia em das rajadas Impetuosas. Tudo __ .�
que o velhinho não mais podta indeciso e vago; o que predomina é. , , , . , ,

"......

andar sem apoio. A nóra, vendo-o a sombra densa e nostálgica, o es-Eu li ha muito tempo, não sei
naqnele estado, dizia constante- pancarnento continuo da luz, aresonde e nem quando, uma pequena
mente ao espôso : . "Se teu Pai con- trição dós horizontes largos. Malh istõr ia que começava, mais ou
tínúa morando 'conosco, eu tam- se desemcapota o céu e ele já é, derrsenos, assirn : 1Jm môço casou-

.

.

t
bém acabo adoecendo". E acres- novo velado por um Insistente .

u-
se....

1" O
centou : "não PÓ8S0 mais suportar multuar de nuvens errar IaS. es.Mas, antes de prosseguírmos, aborrecimenLos"!

campo tem um aspecto soturno deleitôr amigo, imaginemos a exís- O espõso, finalmente, um ér olidão perpétua, inalterável, que-tencia de uma creatura nascida dirigiu-se a seu pai e disse-lhe: brada de quando em quando peloentre parêdes abastadas, em hêrço "pai, é melhor que te afastes de estrépido do gagdo ; é um desertode arminhns, cercada de Lodo 6 nós! Já fiz muito por ti. Sái, e envolto nas cinzas dos crepúsculosluxo e de lodo o confôrLo. Os afé- vai para onde quiseres", Respon- intermináveis.tos que circundam o seu bêrço, deu o ancião: "filho meu, não me
, Quem ama as linhas claras, oscontam, anciosamente, os mêses que, expulses de tua' casal Sou vento, traços definitivos e exatos das paise distanciam dos primeiros ser- estou enfermo e ninguem me re- sagens do sol, certo 'se insensiblli ..risos. e da primeira palavra ... cOlherá"l'Retor,quiu o ingrato: za com essas manchas pesadas deApenas começa a ensaiar os prí- "Não é possivel

í

Sái, porque mi- agôsto, tocadas de quando em vezmeiros passos, são novas âncías Ilha mulher assim o Quer"! E o ve- pela luz mal coada dos poentes evopelo dia em que iniciará a COllS- Ihinho, olhos marejados de lagrí- cativos, a hora em que o minuanocicncía da sua personalidade. E mas, quasi á soluçar, disse: "que corta, sibilinte, os descampados cros beijos, as caricias, os brinque- Deus te ahencóo, meu filho! Par- mos. Pedaços de verdes campinas.dos alegram as suas . primeiras tirei, já que assim o desejas; vo- canhadas e rincões tão familiares àsensações infantis ... Alguns anos rém ao menos dá-me u'a manta beleza nomade da terra,. se transmais e será conduzida
. ás visões pois, estou a morr-er de frio! 'formam em esfumados latifúndiosdos 'prazeres externos: os rurnô- O espôso chamou o filhinho e onde gênios esquivos pairam nares Jestivos das grandes datas so- ordenou-lhe que f'ôsse á cocheira provocadora tristeza das matinascíaís, as Viajens, os teatros.,. E, e désse ao avô u'a manta dos ca- campestres.depois, passados .os anos, 'na mesma valos, para abrigar-se. O rapazt- Velhas, antigas quebradas, dostrajetória, pisando o luxo e o pres- nho foi ao estábulo com seu avô, pontando rcpechos de coxilhas, cstig'ío, oriupdos da riqueza, o ado- escolheu a melhor manta, dobrou- tão agora sem claridade e sem vilescente fica adultos e, vem dai, o a pela matade e fazendo com que da, mortas como taperas secularesdireito de amar, de' constituir 1'a· seu avô a segurasse por urna das envoltas no pesado silêncio evocati..milia e repetir nos filhos a mes- extremidades, começou a corta-la. vo das sombras. Apenas ao. longe,ma trajetória do menino 'que foí, "Que estás fazendo, netinho? Teu muito ao longe, na encosta dos 101l�.. , ,

, , . .. pai mandou que m'a désses intei- gos restingais, um trópeiro, UIllUm móço casOU-se e seu pai, ra. Vou queixam-me á êle! E foi. simples viandante descuidado queque possuia bens em abundancia, "Dê-lhe a manta inteira, disse' o bra ás sucessões doridas da planudoou-lhe toda a fortuna, no dia do môço ao rapazÍlllho." Isso, não! ra com populares cantigas da lllusacasamento. Para que a querida, contestou o garôto. A outra meta- anônima, onde vivem, na suave meafmaI, se tinha sómente a;quele de quero guardar para dar-te, i1Ieu lodia de cada "quadra" singela cfUho e já estava velho, Iria viver pai, ,quando eu fór grande e ex- amIga, os trabalhos duma formosacom os recem-casados, comparti_ pulsar-te de casa.. . traclição que procura 5e perpetuarlhar das suas alegrias, remoçar-se, ALVEIRA ainda aJém dos anos ... As vezes é
um suspiro de amôr, uma queixa,
uma saudade, por aquela que lá fi
cou à esperli na querência distante;
outras vézes, iporêm, é um. gemido
de vencido, um grito de desespêro
ao medir a imensidade do cenário
que o absorve. De quando em quan-

. do, essa sombra de homem, na e'l

traq.a, movimenta de fantasmas o

crepúsculo! ...
E essa visão amuada e triste, se··

gue sempre, batendo em marcha,
em retirada para o sul, bandeando
coxilhas, cruzando chapadas e cor

redores intérminos a passo, a trote,
a galope - "la propria liberdad ii
caballo"; andando, fugindo, desa
parecendo ...

ISSO Ê A VIDA
JUVENAL l\mr,OIDADES DE SOUSA

() universo amigo, é 'todo igual.
A terra, o ceu, o mar, a humanidade;
dos 'cinco�continentes - em verdade,
nenlmm se furta ii ordem naturà1.

Em todos há o bem, existe o mal;
há mentira, desdém, amor, verdade,
traição, perdão, rancor, felicidade;
estrêla, lua, ág_ua vegetal.,.

Em cada coração, há um pecado;
em ca()a pranto, um coração pisado.
E. " 4neste[molde a vida continua. ,.

Amigo, o universo é todo assim.
Tudo que é JJ,om 'tem algo de ruím,
como uma s�l.l'geta suja em cada l'ua.

J
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Osmarina Monguilhot, a caçula do
DAKln, POLYDOHO,sambá, estrelinha permanente I

t Matinadas.
I ZECI\.TAú, ° grande animador das

Locutor áDS Matinadas.
,

_"

Todos os domingos, com início às 10 horas da manhã "MATINADAS COLEGIAIS",
sob o alto patrocínio do "CINE RITZ", "CRÉDITO MÚTUO' PREDIAL" e do Jornal "o.
ESTADO", para' a escolha da "MELHOR VC'Z COLEGIAL e da "RAINHA DA CIDADE" ,

Serão oferecidos mais de Cr$ lO.OüO,co em prêmios aos concurrentes dêsses éxtraor-
dinários concursos, ,

Para a "MELHOR VOZ COLEGIAL", os prêmios serão os-seguintes:
10 colocado: 1 Rádio Portátil, 110 valôr de Cr$ 1.250,00, gentil oferta da "A'ELETRO�

TÉCNICA", e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO PRED1AL" com 10 anos pagas.
20 colocado: 1 cheque de Cr$ 500,Oó (quinhentos cruzeiros), gentil oferta do "CINE

RITZ e do Jornal "O ESTADO", e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO PREDIAL", com
5 anos pagos; e, finalmente, para o

3{) colocado: 1 lindíssimo Relógio de Pulso, no valôr de Cr$ 300,00, oferecido pela
Relojoaria "DIAMANTE AZUL", e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO PREDIAL", com
1 ano pago.

'

Para a "RAINHA DA CIDADE" os prêmios serão os seguintes:
la colocada: 1 Casaco de Nylon, com bolsa, no valôr de Cr$ 1.850,00, oferta gentil da

"A MODELAR", e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO PREDIAL", com 10 anos pagos.
2a colocada: 1 Corte de Lã, no valor de Cr$ 1.000,00, oferta da "ALFAIATARIA

SILVA", (A tesoura Modêlo de Florianópolis), e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO
PREDIAL", comf anos pagos; e para a ,

-,,' 3a colocada: 1 Corte desedano valôr de Cr$ 300,oo,'gentil oferta daCasa "O PARAI
ZO", e uma caderneta do "CRÉDITO MÚTUO PREDIAL", com 1 ano pago.

NO PAI,CO: -APRESENTAÇÃO DE "JAIR E SEU REGIONAL", "OSMARINA MAN-
,

GUILHOT".
I

ANIMAÇÃO DE "ZECA TAU"
LOCUTOR: - DAKIR N. POLYDORO.

_ .. I'

"
,!

Os colegiais que quiserem tomar parte nas MATINADAS do "CINE RITZ" poderão
inscrever-are no "CRÉDITO MÚTUO PREDIAL", na Rua visconde de Ouro Preto n? 13, e na
"COLCHOARIA MODERNA", à Rua Fternando Machado.

Os votos para a eleição da "RAINHA DA CIDADE" 'serão distribuídos 'nas MATINA·,
DAS e nas SESSõ:mS DAS MOÇAS DO "CINE- RITZ"; aos associados do "CRÉDITO MÚ
"I',UO PREDIAL", quandô efetuarem o pagamento 'de suas measalidades e será pub-licado
diàrtamente, um voto nos jçrnais desta 'Capitl\tl, ou sejam, no "O"ESTADO".

, <'; l
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Quem
Escolha você

será
a �ua

.................
'

..

. . . . . . .. ,. ..

a Jiainha da Cídade?
do Cine BITZ, aos

1 O hOIas da manhã ..

Duas horas alegres, para os cole
. -giais -ic FLORIANóPOLIS.

Programa de Téla e Palco.
Na Téla: Jornal Nacional Co.né

dia dos Três Patetas, Desen,ho Colo
rido, Shorts, etc."
No Palco: Apresentação de

JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O JOI'ge Veiga cata-

rinense),
_

JAIRO SILVA (Ü cantor român
tico),
OSMARINA MANGUILHOTE (A

caçula do samba),
Animação de: ZECATÁU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.

candidata, cemparecende ás I matinadas
domingos às

. -.--- ..

-.-'--��;��······��·;;Ã��-;··--·-··-'---�-,·--.-----_.-
..

_-.-:GRA'ND�OSAS
• Indicado noY,,� � '!J!? I O L Il\!��!"��n�'��",liO'" 11.za, palidez, magreza � fastio, por- "MATINADAS"

que em sua fórmula entram subs- Sob o alto patrocínio do "Crédito
tâncías tais como Vanadato de só- lVlútuo Predial", jornal "0 Estado"

dio, Licitina, Glicerofosfatos, pep-
e do '�CiÍ1e Ritz".

sina, noz de cola,
. etc., de ação Serão oferecidos mais de Cr.$ ...

pronta e eficaz nos casos de fra- 10.000,00 em prêmios aos concur-

queza e neurastenias. Vanadiol, é rentes dos concursos! "A Mais Beja

indicado para homens, mulheres, Voz Colegial", e da "Rainha da Ci-

crianças, sendo sua fórmula coube- d,ade".

cida pelos grandes médicos e está Nesta ";,\TINADAS", serão dís-
licenciado pela Saúde Pública. tribuidos brindes e prêmios ao dis

tinto auditório.

Livros Técnicos
"em; geral,

l,IVRARIA ROSA
Rua D80dol'�, 33 - Fpoli.
Atende pelo Serviço

Reembolso ?odal.

_._ .. __•••u ••••••••••••••-;- •••_-:_. •••__•• _ __._
._ __ ._ •••_._.__ ._ .. _ •• __ • ..

,

TECHICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnico,

em todas as

profissões

OOIlPANBIA -AtlANCA DA lAIA
-,... _ 117. - I&a: IlAIA

.

mv:aDlOi ......IPO.O.
Cifra. do BateDCo de 19441

CAPITAL E RESERVAS
RespoDlllbilidafle.
Recete

.

Ativo

Cr.
Cr$
c

•

80.900.606.30
5.978�40l;755.97

67.053.245;30
142.176.603,80

,

Siailtro. pagai DO" 61timol 10 ano.

RelponlaL ,tidade.
98.687.8Ui,30

• :76.736,401.306,20

Diretorell
Dr:o"!tPamphilo d'Utra Freire de Carvalbo. Dr: FrSDCl.CO
de iS6, Anilio�M.uorr.,� Dr. Joaquim Barreto de AraujQ
e Jo.e Abreuí'

- A El\IPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Avisa aos seus pertadores de títulos já íntegralísados ou sorteado,

de acôrdo com. o d-ecreto lei Jl. 7.930 que tem a disposição
-

dos mesmo!

CASAS, para pronta-entrega, - Pana maiores esclarecimentos dirigir-se
80 escritor. central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edifício
�tília Neto);

Ouçem=âieriemente. das 9 às tJ e das 17 às 22 hore»

- RADIO TU9ft' ZYO 9
1530 kilocieloe ond-as .médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

s e o e SOCIAL:

PORTO Alfi;:GRS .

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 1'01,°68 o t.o,ANDAR

t!AIXA POSTAL, 583 • TEJ.F.FONE �641l - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

AgenCia Geral p�u1a 813 C1ttarioa'
Rua Felipe SchrJUdl, 22·- S-ob.

eatxi! Po� tal. 69 Tel. "Pratecrure" FLORIANOPOLlS

Coqueiros p'raia
AVISO

Clube

..

A Diretoria dos COQUEIROS PHAIA CLUBE, avisa aquern passa
interessar que, em sessão. do Conselho Deliberativo dêste Clube, rea

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

Cl'$ 2.500,00 - dois mil quinhetos cruzeiros.
Avisa, outrossim, aos subscritores das cótas de ns. 6 - 38 - 80

9!i - 114 - 115, - 126 - 148 - 149 e 162, que na conformidade d0S

ii vises anteriores, as referidas cótas reverteram ao patrimônio do' Clu

be, não assistindo aos seus respectivos -subscr itores qualquer direito

E ainda apresentação no palco de sôbre as mesmas.

12 candidatos, em busca do titulo, Ftorianópolis, 10 de junho de 1948.

"A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"
. '. . , , .. ,., -

I
MANOEL PEDRO"DA LL'I:

(º'!.���,!!" f���,��,� I �;:� ��;�:�:,:: �:;,,�:':;;
ROBERTO LAPAGESSE FILHO 'relações o contrato

-

de casau.en-

Rua João Pinto, n. 32 _ Floria- to de sua filha Rosalva

nópolis - Santa Catarina ------:1--------
Consêrtos, Limpezas e Reconstruo I

Rosa va e Antônio

I'noivos
ções de Máquinas de escrever, cal. Fpolis 13/6/48
cular, somar, Contabilidade, Regis- .._-__�------' -" ,---------

tradoras, Balanças automáticas, ARTIGOS DE PORCELANAChuveiros Elétricos, Ferros de en-
. 'i

"

,

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e ......,
"

Aparelhos Elétricos em gera'l
-

Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

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

_ . MP 4J54iiIQC4Ji.::;:mmW+l!._i1JM"....
CASA MISCELANEA dietn
buidora dOI Rádiol R.� Ci A

Victor. Válvula. e. Dísco••
Rua Conselhewo Mafra

PASTA DENTAL
ROBINSON

_

A DIRETORIA

LUCro CARNEIRO DA SILVA
e

Maria Elisa C. da Silva partici
pam aos parentes e pessoas 1'! l'e

Jações o contrato de casamento

de seu filho Antônio

Dr. Lindolfo 4. 8.
Pereira

Ad'vogado-C.ontabilista
Cível -- Comercial

Constituições de sociedades
e 118rviçou cor-ebtol, em geral.

Organizoçõ.. contabeis.
.
Registrol e lno:Jrcos, dil>pon'do.
no Rio, de corresportdente.
Eleritório : Rua. Al�aro de

Carvalho n. 43.
-

. Da. 8 ã. 12 hera.,
TeleEone 1494

o Crédito Mutuo Predial, ofereea

aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00
mensais.
" " .... . ... " .." " .. """""""""... �

Sala no centro
PRECISA-SE

fretar à rua ,Tiradentes nO 5

Telefone 1393.
, • • • • � • • • • • • • • .1·. •••••••••••• :- • • "

NÃO ESQ U E ç A!

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais da

cidade para lavar, passar e tingir
pelo sistema suíço.
R. Tiradentes 44 - Fone 1022. ;

COMPRANDO, VERIFIQUE A MARCA

da afamada PORCELANA fabricada pela PARCELANA MAUA S. A.

Estabelecida desd� 1937 em MAUÁ, no Estado de São Paulo. Não
tem miais

CUIDADO COM AS IMITAÇõES
Representante em Santa Catarina:

R. SCHNORR, Rua Felipe Scllmidt, 42 sobro Caixa postal, iH -

Florianópolis

I'R. II
IV

Vendas' à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt,· 2 - 1° andar

-------------,---'--�-�------"---'�..,--
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) I �STADO-� ãr: �do 19 ct.e Junho a. \iJ'í8._-------------------------------------------

Informações
o ESTADO
..... • OficlDàa • raa 1'"

PiIdIe ...
Diretor I RUBENS A. RAMOS
....rWlrl•• Dir..e.,..

IIDNEl NOCBTI
Dlre&6t.4. It".�.. ,
GUSTAVO NEVES
Cltef. II. Palilll.!ll.�

I'&AN€IBCO LAMA.lQU.
Cllet. 4. bI,l'CfIIIe:

••�r)JI CABRAl. D" BILYI
Il-vreseatanle:
A. S. UM

b� h.actor Dantas., .1 _ ..
aíubll'

1''-: 11-"24 - Rto 4e luo1r.
llAUL CASAMAYOR

••• Ll'ollp. de OIlY"r.. JI1 ...
B" a.4.r

'ht. '-'8'13 - Slo P....

nf..
"',�
lllPG
••••
1,.1.

SENHOIÚTAl
�.A ultima creeção em retri
.�eran te é o Guaraná KNOT
,EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa' de pes

"!SÓa com prática de escritório e de

escrtturação mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório,

<Caixa Postal, 139, mencionando ha

.d>ilitações e pretenções.
Guarda-se sigilo.

Para 09 pessoos de fino
paladar Café Otto é

•em par.
.............

\
.

Viação Aéfea
Hovário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL .- 13,55

:fiorte

Terça-feira
eRUZEIRO DO SUL - 12,00

�N{)rte
VARIG - 12�30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 1i,OO'_

,Norte
VARIG - 11,40 - �Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,ãO - Norte'
PANAIR - 8,30 - Scil
VARIG - 12,30 - Sul
6RUZElRO DO SUL

:Norte
€lItuZEIRO DO SUL

13,55

15,30
:,sul

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
PAl\"AIR - 9,40 -. Norte
CRI-7,EIRO DO SUL - 11,00
PA� \m 12,47 - Sul.

-Sul

)

uteis
Dorarlo das empre�
sas rodoviarlas

5

DR. POLYDORO ERNANI DE

S.// t _. THIAGO
,

G C ODo HoS����C�e\:�����: de «)(:-11. A DIY,U,L A· A
riauópolis. Ass.istllnte da

1 Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
. Mater-nidade i I t

A

b C 1 l'Doenças dos órgãos internos, eS1C.
I n ercam 10 U turo

.

cialmentc do coração e vasos Economico ..
Financeiro

IDoenças da tiroide e\ demais glan- Publicidade mensal. - Aesinaturae e Anúncios .

dulas internas CAIXA POST �L, 775 CURITIBA
Clínica e cirurgia de senhorn ,

_

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAr�
DIOGRAFIA - METABOLISMO

!BASAL
HORÁlUO DE CONSULTAS: - re-

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESTDf:NCIA:
Avenida Trompowskí 62

Fone manual 766

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR
TAVARES

Advogados
Causa cíveis comerciais. natura Ii

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

Escritório: Rua Trajano, 11. 33, la

andar

:,JEGUl'{DA-FEIRA
Expresso São Clstóvão - Laguna

7 horas,

116
horas. .

Auto-Víaçâo ltajal - ltajal - Ui bo
, os�xpresso Brusquense - Brusque -

I!lxpresso. Brusquanse - Nova Trento
- 16,30 hcràs.

.

Auto-Víaçâo Catartnense - JOltLvlle la manhã: Das 7 ás 10,30 horas n»- 6 horas.

Àuto-Vtação Catarlnense - CurItiba Hospital dc Car-idade, Das 10,30 ás

I
- R�d��I�ia Sul-Brasü _ Põrto Alegre 12 horas 1U1 MaternLrladc (Clínica
- 3 horas. de -gestantes)Rapido Sul-Brasileiro - Juinvll. -' (L dAs 5 e H horas. ."' L�H' e no consultório das 15 á" 1!1

TERÇA·FEIRA horasAutQ-Vla�ao CatarInense - Pôrto Ale-
gr" - ti noras. CONSULTóRlO:

A uto-Vração Cararmense - Curitiba
- 5 horas
Auto-Vtação ' Catarlnense - JoinVile

- 6' horas.
Auto-Vração Catartnerise - Tllbarão

- 6 horas,
!l'-xpresso SAo CrlstóvAo - Laguna -

horas.
lJ;mprésa Glória - I�1!guna - 7�

" 6'f.1 horas.
.

Expresso Brusquense - Brusque -

l(! noras.
A-·.to-VlaçAo naja! - ItajaI - 15 no-

·8;: ...
RápiJo Sul B,:..sUeiro - Joinv1le - às

� e 14 horas.
QUARTA·FERA

Auto·Viação Cata-rinense
- 5 horas.
Auto-Viaçâo Catarinense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense Laguna;
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JOlnvlle - iii I5 e 14· horas,

---------�-----

Expresso SlIo CristovllO - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquerise - Brusque

16 horas.
Auto-Vlaçâo Itajaí - {talai - Ui ao- I..Inga-se um "bungalow", à Ave-

raso

Expresso Brusquense Nova Trento nida W1àllI'O Ramos,
- 16.30 horas.
Rodoviária Sul Brasil

- 3 horas,

Curitiba

Joinvlle

Florianópolis

CASA

POrto

POrto Alegre Tratar no Banco Agrico]a. Rua

[Trajano, 16.

Oleo

QUINTA.FEIRA
Auto-Víação Catar-ínense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 nor-as.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

Auto-Víaçãc
:

Calarlnense Tubal'Ao COMPIlA-SE Q1.JANTIDADE E
- ti noras PAGA-SE BOM PR'EC

..
;O. THAT,\HAuto-Vtação Cararlnense - Laguna

- 6,30 horas, Á RUA CONSELHEIHO MAFH \. t1l,
7 ��f.�:SSO São Cristovão Laguna -

FLORIANóPOLIS _ CAIXA POS-
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

jTAL 124
e 7 1/2 horas. .

16 El�6;ae:.s? Brusquen._se - Brusque -

•............. . .. , ...........•. - .

Auto-Viação Itajal - {tajal - 15 ho.
ras

.

RApldo Sul Brasileiro - Jolnvlle - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - às

- 6 horas.
,

SEXTA·FEIRA IRodoviária Sul Brasil - PO<rto Alegre
I- 3 horas.

Auto-Viaçllo Catarlnense -;:- Curitiba. I
- 5 horas.
Auto-Vlacão Catarinense

- 6 horas .

Curitiba

Jolnv!le

Joiilv1le

Auto·Viação ça,tl'rlnense - LaI{llD.ll
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 hOI'as', I
,.a�uto.Vlaça.o ltajal -:- ltaJal - 111

h_O-IExpresso Brusquense Brusque
l6 horas.
RáV)do Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarlnense - Curitiba

Jolnv1le

Auto·Vlaçao
- ,) horas.
Rápido Sul Bras!llllro -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

JolnvUe -

Jolnvn�.Auto-Vill.ção Catarinense
- 6 horas.
Auto-Viaç1\o

� (3 horas.
: Expl',",sso 81\0
7 Úoras.
Expresso Brusqllense - Brusque

14 horas.' .

Auto·Viação !taja! - Itaja! - 13 ho-

Muitas felicidades pe.lo nascímeD

t() de seu filhinho!
Mas, não esqueça, que o melhol

presente para o seu "PIl\WOLHO"
é uma cadérneta do' CREDITO
MUTUO PREDIAL.

raso .

Expresso Brusquense - Nova Tl'ento
- 9,30 horw;.

E;xpres�o G16ria -:- Laguna - 6 112
e 7 1/2 hór�

Vi�ão maior e mais perfeita
que a de \Im bom binóculo

alcança quem tem sótida
iD�trução.

Bons livros, sobre todo. OI

assuntos:
LIVRARIA I�OSA

Rua Deodoro, 33 - Flurianópolh

() VALE DO ITAJ.,u
. Proenrem na Agênda

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRJlRU

'

R08.A
.

C',.o:MERCIANTE: D' wn . lf··

"rI) à Biblioteca do Centro Aea-.
Umioo XI' dWe FevereÚ"o. Co.

trIbuiru, �Aatm. para g tonna�
;1110 cultural doe ea�M
i..: ..manh1i !

("Cam:panha
..

..

..... '. . . . . . . ..
"..... � . . .. . .... , ..

4viso aos Estudantes
Ii;st�dantes em férias que dese

em viajar conhecendo. todo o Es·
',ado poderão obter os fundos ue

i.,,;�al'ius executando facil tarefa
!ue bem f!xecutada lhes propÓrcio
lará ainda algúm saldo em di-
..h,�! r().

Infol'mações à rua Visconde dt'
-'11m Pr'elo n. 13 das (. oiS 12 e daf
U ás i7.

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

Almeida - Ielefüne 1.406.

---- •• - __••••••_ ••••.•••_.: _. ••••••_. __ •.••••••.• ••••••• _ ••••••••••.••••••_ ••••__ ••. _. __•• ..,.0.0 •••.••••••••__ ••• •••• •• _ .•

I
v. �. deseja cooperar na grande obra social de recuperação

dos mendigos 'r Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Votuntartos da Ação l::locial oatan

nense, em poder desta redaçâo.

Produtos Yeterinarios
O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

senhores Veterinários, Fazendeiros

o lançamento de uma grande série
tem o prazer de comunicar aos,

e Farmacêuticos, que está iniciando
dêsses produtos.

.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

/I.,,110 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

IOu cm3.
SORO ANTI-TETÀNlCO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

dn 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de'10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen;

te curtos, o Instituto Pinheiros mio manterá grandes estoques, atenden- �

dr), entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
lota garantia ele atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinárfos de grande eficácia, como: Terner ina (Buco,Vacina contra
rliar-réia infecciosa dos bezerros), Stílbestrol, e ainda, Vacina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

Quaisquer consultas sôbrc os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos" serão prontamente respondidas pelo Departa
ncnto de Veterinár-iu.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PIlS'HE_IROS aten
derá diretamente a todos os pedidos' de seus produtos, quando não eu

centrados na localidade de residência do solicitante.

LIRi\. TENIS CLUBE

Programa para o mês de Junho: Dia 20 - Co.CKTAIt das 9
ás 13 horas - dia 26 sábado - tradicional baile de SÃO JOÃO,
com queimada, pinhão, batatas assadas e surpresas; mesas a reservar

t

na Relojoaria Moritz a partir de 21 do corrente a Cr- 30,00;· dia
29 (tcrça-feira), grande matinée infantil, com inicio ás 15 horas •

NOTA: Pede-se aos srs. sócios não se fazerem acompanhar
de 'pessoas não associadas ..

Illgresso talão <io mês 'de Junho.

por

em . Coq,ueiros
Vendem-se diversos, qom chácara, á beir.a-màr; diretamente· ou

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

Terrenos

Seu processo de naturalização
ainda pão foi despachado?

I Escreva s.em demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
,

Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro sQlicitando informações. Esse Es
critório se encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça o que necessario for á sua conces,são, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e do
casamento de quaLquer parte do Pafz.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
(lendo mais outros beneficios de carllter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mqnsaís, mediante Ilwnsalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ llr,oo aRenas.
. Participação nos lucros

pessoais, conce-

�ARMACIA ESPERANÇA
do f'cI'ma�lItl�� NILO UUS

RojCll .. 8mlUlhi 11I0ri a na preferi"
1J1'f.ICJ1il1ll 1I1.Iu:ie.!UWI o �raq.il'&ll - H!tà...'*Iu - r....•

aarlu - Arils•• ie rr� ....
�J''fiI. ..Cfp-lII'" !l 4li:&b ..!'it..-rv!l!da réccdhirh .!Wi....

,
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" -BLQO LUZAUMENTADA A FROTA DO ClUBE DE REGATAS
Aportou ontem em nossa Canítal o vapor «Itaberá», trazendo mais um barco para a

frota de Clube de J{egatas «Aldo Luz». De parabens estân, portanto, os numeroso s
I

entusiastas do alví-rubre da rua João Pinto. �::� ,

: """",,:::� ,,_
..

��� ..

"

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

da ser inseri.ta qualquer pessóa,
"CORRIDA DA FOGUEIRA DE diante o pagarre '1.0 da taxa

1948" I indenização ",e material,
I - Da finalidade I Or$ 3,00, até 20 de junho.

Ar], 1° - A "Corrida da Fogue i- ! - V Disposição final
ra", tradicional prova rústica reali-_i Art. 10° - Os casos omissos se

zada pela Federação Atlética Cata-I rão resolvidos pela Direloria da
x x x rinense, em Florianópolis, dest.ina- Pederação AtI. Catar inense, po- Eecrrtôrio : Rua João Pinto

CONVITE AO ARBITRO INGUS se a proporcio nat- aos atléticas em dendo, para isso, previamente ou- nO 18 - Florianópolis
X X X , "Belo Horizonte, 16 (U. P.) - A geral um ensêjo para ver-ificatem vir o Cons. Técnico.

-. • _...... . ••....... _. -.

C.A'MPEONATO INFANTO - JU- :B'ederação Mineira de Foot-ball suas possibilidades f'isicas no que Osmar Cunha, PresidenLe da
VENIL DE FUTEBOL convidou o juiz inglês Rcader, ár., concerne a corr-idas de fundo. F.NC.

Dando andamento ao Campeona- hi I 1'0 do Souf.hampLon, a dir igir pe- Arl. 20 - Serve, tambern,' para Heitor Forrari, Presido do Cons,
lo Infanto juvenil de Futebol, pele- lo menos três jogos do certame orí- despertar lntcrêsse pelo despor-to 'I'ecníco.
jarão hoje, ás 15,30 horas, no está- cial da cidade. O visitante excu- através de um. espetáculo ele pedes
dia da F.C.D. com entrada f'ran- sou-se, porém, alegando um cl1a-llrialli�mo de rara beleza
queada ao público, os conjuntos do ; mado urgente da Universidade de AI'i. 30 - Pai'. todos ésses moli-
Avai e do Bocaiuva. I Southampton, da qual é professor. vos e, ainda, como sinal de grati-

X X X ,
.

x x x fIGO po puder Executivo, a pJ'O\'U
REGATA INTERNA DO RIA- (;AZ LACRlMO(�,EN,:O p.�n�\"'�H-1 ser-á dl',.llcUda �1O G:)\'êrno do Esta-

CHUELO i\HNIAR lJM SUR(JRU. do de :-iania Calurina.
Adiada domingo último por' motivo Genova, H (U. P.) -

Disputou-I 1/ - Da proua
de força maior, serei realizada, se ostom no estádio local uma par- Ar]. 4.0 - A "Corrida da Fognel�
amanhã, com inicio as 8 horas, nas tida do futebol "entre Genova e ra" de 19-18, a realizar-se a 2j elo

águas da baia sul, a grandiosa re- Turim, em que os locais .foram der-
i
corrente, com inicio ás 20 horas,

gata interna 'com que o Clube Nán- rotados pelos visitantes por dois a eonstituirá no percurso regular 'elo Diretor daMaternidade e médico do
üco Riachuelo comemorará o seu

um. Indignado com esse resultado, seguinte itinerário, quatro \'vezes: Hospital de Caridade
33° aniversário, transocrcído dia 1'1

(I público transformou o jogo de Saída: Praça 15 de novembro, CLINICA 'DE SENHORAS _ CI-
último.

futebol em exibição de luta livre, defronte ao Palácio do (.10\'(;)1110. HURGIA PAHTOS .AlRNOLOO SUAR:Ez. ,CUNEO
x x x

e a policia teve de reC01'1.·.8r ás homo
. Couíõrno : Praça 15 de Novembro Diagnóstico, coutrolc .e tratamento Cli�a P.

..
l�ontolod.

O CONJUNTO DO AVAl PAHA O Caf edral-Crreios e 'I'elegrafos-vua NOTURNA
JOGO DE AU'AN'HA� has de gás lacrimogenio para 1,01'- especializado (Ia gravidês, Di<;�!II'- Das t8 As�22 4oras, com hot'lt

lU -

(l matcn. Conselheirn Mafra-rua Sete de se-
bios da udolescência e da. menopnu- m&roa.da, a 'cargo de 'àbalizado p�

lembro-rua Felipe Schmidt c
Sá. Pertubações menstruais, i:1n'l' . fissional

Chcl1adu: Rua F,elipe Scbmidt, 'Rua Arcipreste Paiva i7
" mações c tumores do aparelho gl,Ii"' _

defronte a uA Soberana" tal feminino.
Ar!. 5° - Afim de tornar a prova

mais inLeJ'es,�allte, será colocada pe

quena barreira de 1"og'o, atraves

sando a rua F�l ip'e SchmWt, na

p.arte frontciJ'a á 'Confeitaria Glli

quinbo.
Art. Ôo -- A título ornamenlal, o�

atlelas deveriio, na fase final (Ia

última volta, empunhar um facho

a lhes seI' entregue na entrada ela

rua Felipe Schmid,t., o qnaJ, para
efeito de classífiea.ção de cada um,

dev,el'ão conduzi [" á bleta fina L

II[ . ...,.. Da, classifícaçlio e dos

prêmios
Art. 7° - A cla�sificação será

individual e por equipe.
§ 1° - A classificação individual

será apurada pela ordem de chega
da. devendo, para isso, os atletas

coloearem na mesa de chegada
as respectivas fichas de con

trole, as qttais, após o periodo re

gulamentar, serão confrontadas
com as anotações dos juizes de

percurso e de chegada.
§ 2° - Entender-se�i:Í. ,Dor egui:,:_

pe, o conjunto dos cinco melhores
atletas classiJicados de uma mes

ma representação, observado o

critério de contagem mínima.
Art. 80 - A Federaç[1,Q Atlética

CaLarinensc cónferirá medalhas
aos três primeiros col00a.ctos índi

vidualn;lCnte, podendo os demais
classificados ser recompensados
por terceiros. A equipe vencedora
caberá uma taça alnsiva, de. posse
ll'ansitória.

S único - A taça ficará defini
tivamente de posse da equi� que
conseguir vencer a prova três
allOS conseculivos ou cinco alter
nados.

IV - Das inscriç{ies
Art. 9° - A "Corrida da .F'oguei

ra" é pl'Ova livre, de l'esponsabi-

.. Rio, 17 (V. A.) - Na primeira l'cgulamentarfo, para evitar hurlas

quinzena do corrente mês, encer- Dentro de poucos dias, deverão ser

ram-se as inscrições ás ,fileiras da conhecidos mais detalhe.s rl,essa irn

Confederação Brasileira de DeslJOr- portante questão.
,

tos Universitários com o pedido (le X X X
tôdas as filiadas. Comparece'l."ã:o JOE LOUIS X WALCO'fT
a08 IX Jogos Universitários Bra"i, NOVA YORK, 16 CU. P.)

�liíJL.;lt
L.A,vilJ l!:ONATO' UNIVERSITARlO

CATARINEINSE
Prosseguindo o Campeonato Uni.

versí tário catarinense, serão rea

lizados hoje, à tarde.ma cancha-do
Lira 'I'enis Clube, os jogos finais

de valei e basquete, que reunião
as equipes da Faculdade de Direito
e da FaLcudade de Ciências Econô-
micas.

Seg.undo· cons�gulmos a.purar,

para o encontro de amanhã com ü

Bocaiuva, pelo certame de profis"
sionais, o Avai formará com a se

guinte constituição: Adolfinho,
FaLéco e Tavinho; Bitinho, Boas e

VerZ{)la; Felipinho, Nizeta, Gil,
Bhiulio e Sanl.

xxx

IX JOGOS UNIVERSrrÁRIOS
BRASILEIROS

leiros, acadêmicos do Amazonas,
Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia,
Minas Gerais, Estado do Rio, Dis
trito Federal, São Paulo, P·arani.,
Santa Catari·na e Rio Grande do

Sul, perfazendo um total de quase
700 atletas participantes_ Além da

parte esportiva a direção do certa

me promoverá várias atividades,
culturais tais como representaçecs
teatrais ao cargo do Ballet da. Ju
yentude e Teatro Universitárió. elf-
posição fotográfica e concurso de

cartales, reforçando o desejo de
tornarem os próximos Jogos os mais
destacados de todos anteriormentt:!
realizados.

:x: X x

O "SCRATCH" DA SEMANA
t I

t Apreciando a rodada inicial do
'certame de profissionais, no 'qual
pelejaram Paula Ramos e Figuei
r'

.0, formamo� O seguinte "scrat-
, conforme o gráu de produção
jogadores:

,aias (F.), Chinês CP. R.) e Dia
J Iltino (F.), Nenem (P. R�), Jair:
\.I".) e Gastão (F.), Lázaro CP. R.),
Nade (F.), Nicácio (P . R.), Nico
:tau (F) e Mandico CP. R.).

me-

de DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
de e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

c.••• ,roer.........c4ISlIJu.\
".Je. .. tloêDÇtI>I lIe"I»"', iI"aJilt..
.pta... .•• te_,o, aio lIIal.. aw<to
Altamente remeàliveia. O elllr:.w.tI,_,.;'
JIuiIe, rrat• .t. l((Jl(,)riBela; ido ..�
,"�tllear·OIII iD4h14ao. afeUi<,hill' ;� •.

X X X � .".rmitlatl... O &r.1'iç. 8...
Precisa-se l.-: u.na que durma fl',- ....al .t. DO�1lç.. .ell.tIdiII .o.."...

'ra do emprego. I. 118 ...Inllaiérl., QI'Ii. &&0."...�l'''''''

"i,) -1*-·0.te.. tl08Bt.. !!l6rnl� .....

Informações , ma Rio Grande pj...... a•• n..••ra u. 4.... 1..'
Sul n. 22

CORRIDA DA ]:<'OGUE.JRA nela podendo

Amanhã, no campo
da FVD, em prosse
guimento do certa
me de profissionais,
delrontar ..se-ão
1lvaí e Bocaiuv8.

REGULAME'NTO Iidade individual,
As inscrições para a monumen

tal "Corr-ida da fogueira, que a

Federação Atlética Catarinense le

vará a ef'ei.to na noite de Quinta-'
-Jei ra próxima, S€rão encerradas

amanhã, conforme o regulamento
da entidade.

COS!.NHEIRA

DR. LINS NEVES
CCA CATAIlCI<I(NS

DE TI?A�SPORT[S AÉREOS trDA

::!penas quatro dias da disputa pelo
titulo máximo cios pesos pesados,
Joe Louis e o seu desafiante J·oe

Hesj,d. n. 7 de Setembro - EdU.
Cruz 'é Souza - Tel. 846.Há

ta anterior e fez com que os seus

'parceiros imitass,em. o cslilo ca

racterístico de J·oe WalootL Em
Greenloch, Nova Jersey, Jae WaJ.
cott vem atingindo os seus parcei
ros com selvagens "ganchos" de es

querda. Joe WalcoU está pesando
196 libras, portanto duas libras
menos elo que pesava no primeiro
encontro. Enquanto isso, os em!}re
s:1rios da luta informaram que já
venderam meio milhão de ingres
sos- e previram uma renda taLai de
um milhão. A luta será no Yankee
S!adium, no dia 20 de junho.

�LIDAM�Ã-REVISTÁ-
O Vl\tE DO ITAJAl

/

Agradecimento e' Mjssa
Miguel Opuszka

João Opuszka. e família, João Grams {} família, ainda sensibiliza
dos com o profundo golp'e que acabam de sofrer, com o desapareci
mento de seu inesquecível pai, sogro, avô e ôisavô.

:MIGUEL OPUSZKA
vem por este meio externar o seu eterno agradecimento aü abalisado
clínico Dr. D.ialma Moellmann, não só p.ela atenção, como dUl'ante a

. enfermidade. Êsse agradooirncntü é extensivo também às dignfssimas
irmandades, S. S. do Monte Serr:ati e 8. S. da Conceição, pelo confôrto
espiritual que dedic-aram ao extinto e bem assim, a tôdas as pessõas
que enviaram flôres e telegr:amas, ,e que o acompanharam até a sua
úl tima moradia. Aproveitam a oJ)ortunidad,e para convidar a tôdoo
os parentes e pessôas amigas para assistirem, a missa que em
sll1',r{tgio á sua alma, farão cel'ebrar no dia 2,2 do cOl�ent-e, ás 7 ho
ras, na Cat.edral Metl'opoliLana. Antecipadamente desde já ,<;e1lS sin
ceros ag-ra.decimr:ntos a todos que compm'l'<::crem a êsle ato de TlOS:Õa.
Santa Religiüo.

Irmandade do S_ Jesús dos Passos
e Hospital de Cal'Ídad�' .

Edital de' fornecimento
',De ordem da Mesa Administra,Liva' da Irmanda.de do Senha!"

.J.esus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos
interessados que, .até o dia 30 deste més, às 12 horas, receberá esta.
Irmandade 'e Hospital, na sua Secretaria, 1'ropostas em cartas fecha
rias, de lodns os artigos hecessários a.o &cu consumo, durante O se

mestre "de--Julh'o-a "DezenTbro do corrente ano:'-
.. -

"Consislório em Flol'ianópolis, 18 de junho de 1948.
.. José Tolenlíno de SOtM(!, AdjunLo Secretário .

x x x

EM ESTUDOS O RESTABIJ;L1<:;CT
MENTO DAS SOBS1'fT1JIÇõES nos

JOGADOfiES Operações dt; utel'o, ovúrios, tro",
flaS, apelldice, hérnias, varizes, 0t.C.

Cimrgia plástica do perineo . (rll,
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01�K·

RAÇõES OBSTÉTRICAS

Rio, 16 IV. A.) O Conselho Na

cional de Desportos está esLurlanclo
a possibilidade de restabelecer as

substituibões de jogadores, dnrante
a ('ealização de partidas o('ic�ias. O
assunto vai spr cOl1venientemenle Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Disturbios ,nerv.osos - Esterilid.adc
-- Regimes.
ConsLlltório R. João Pihto, 7 - TEJ.
1.461

Walcott, estão encerramdo os seus

l'especLivos treinamentos. Jae Louis
';avorito na proporção de 13 para ;:.

tem impr,essionado as pessoas que
a.ssistiram aos tr:einos. Ele espera
.entrar no "riu!J" pe.�ando 214 li.
bras. Durante o seu treinamento
cm Pompton Lakes, Nova Jersey,
Joo Lou.is estudou os filmes da lu-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do:mingo • o, I I dOS crermos aumenta de acor do cem •
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,AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A
o

o

'.

·

,.

A tradição .da seriedade em Clube de Sorteias, de 'inercaiorias agora com

novos planas' aclaptados .
cí

.

le,islação em vigor
'o::

I .�
• :

.

�.
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(O REGULADOR VIEIRA)
, A mulher evita dores: I

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Distribue 20% em premies

Fabricant.. e distribuidores da. afamada. een
fecçõe" -DISTINTA" e RIVET. Po••ue um gl'an.
d. 1I0rtimento dllt oallemiral.. ..l.cado.,' ,bl'ln.
bon•• na:rator6. Qlgodõ..,�morin•• ayiom.ntol
para alfaiate.. que ..acebe dbetamento doa

!f ÚOOl,U:X "Ao CAPITAL- ahQtno a abnollo da. SnrB. Oamlu'tl!�ítit"fII do 111tllll'iol' DO ••nttde de lh@ iaaerem Olmo

Q ...·brt clt> .. iilltuo:.m 81120.' OCmpI'CluI. MATRIZ em, Fla!Ha:nbpeltti. f'ILUÚS �m Blum.na.UI'·�. Laies.

·

·

Emprega-se com vantagem para com

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

gulador dessas funções.'
'FLUXO SEDATINA, pela sua com- •

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

toda parte. (87297)

\

• " í•.....
'

•• ','
'

_, .

Já' passou um

fora I da cidade ?
Passeando nas colonías, e viajando em ótimas estradas, apreciando

no decorrer do ônibus matas-virgens; e belas paisagens, 'afinal passando
um agradável domíngo..

.

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

meradas, podem dirigirese diáriamente à Agência Brasfl a rua 7 de Se·
femhro, Florinópolis.

SAlDA DA AG1l:NCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS
18 e 30 HORAS

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

l'r�n;'p.lCces regUlares de corqos do pôrto de

SÃO FRANCISCO' DO ·SUL· parà NOV4 IOBI
Informações com os Agente.

Plorifn6po � - Cerlos HocpckeS/A - OI ...... Telefone 1.212 ( End. ·teleg.
São Frenei co do Sul - Cerlos Hoepcke S/A CI...:...· TeleloÇ1e 6 MOO�E MACK

Registros de Diplomas'
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47. deverão reauerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias.

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos tér
mos do Projeto 520/47, poderão registrar' os seus diplomas.

.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição
dos \ seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valíar seus diplomas.
TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

.

BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. AHe. Barroso, 11, 1° andar - Caixa Postal 3.932 - Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

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

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

I . Voto paraSnrta. -----,-�-

..

DATILOG AFIA

Brasil

(orresponderida
(omerclal

METODO:
Moderno e El1ciente

I
Dr. CLARNO G.

.

GALLEJ'TI
ADVOGADO

Crim•• cível
Coaatituição d. Socledad..

NATURALIZAçõES
Título. DeolCl'Clt6rio.

Elcrit. :_ Praç,a IS' d. No.. 23.
.

l0. anda,.
R.lld. - Rua Tirad.nt.. C7.

FdNE •• 1468

Ouçam, dlêriemente, das 10 às' [4 haras, as eudiçõee da

ZIB .. 6 Radio Difusora de Laguna,

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

RUA ALVARO �E CARVALHO. 65
-�. ,.�---------�------------

11jrndentes 4�
LAVA. e TINGE ROUPAS

.

Reforma chcpeos
Profissional competente

-

- Serviço rapido e garantido
,---- --_." ------

·BOM NEGOCI!O
para· quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000-,00 renda

..

certa de 10',/. ao ano com recebimento de furos mensais .

. Informações nest� redação .

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

do.Guia

970 kilociclos onde de 300 metros.

LagunB: - Santa Catarina

perca tempo!

Publica relação dos comercíantes e' industriais com seus ende
recoso

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário . do
Paraná e Santa Ga,tarina.

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

"."
m81hOF.lillll h't bl'1cadO,

'D'l�H:o

Não
••••••••.•.•••.••••••••••••••••• i Telefone para a Impressora Graiaú' Ltda. (telefone

! manual 767), e' a nosso agente a procurará para receber
! sua encomenda tipográfica, Serviço Esm·erado. En trega
; imediata. Preçcs sem cancrirrencie,

. QUER VtsTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA 1
A.

Mello
PROCURE

Alfaiataria
I'tUA VOLUN..TÁRrOS,DA PÁTRlA N." ee • I." ANDAR

c�rxA POsT ...v.aea . TEI.I!FONEflUO . lE�EGR""lAS: 'I'f!OfeClOR,..

Agencia Geral p�ra S.Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob.
C. Postal, 69· Te). «Protetora»

FLORIANOPOLIS
Rue Felippe Scbmidt 48

Ca�as Pré-Fabricadas
Desd ,CR$' 300,00 Ia CR$

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/A.- Rua João Pinto, ·44
Tetegr-ama REI' ISGH F or-ran õuous

500,00
, \

o

, .
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CLUBE DOZE
..

DE AGOSTO
HOJE. SABADO. SOIRÉE. DIA 24 TRADICIONAL BAILE DE SAO JOAO. NOITE NO ARRAIAL. DANSA DA. QUADRILHA. CONCURSO. ENCERRAMENTO'
DA ELEIÇAO DA MADRINHA DO ESPORTE. TJ{AJE A CARATER. RESERVAS DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE, A PARTIR DO DIA 14 DO
CORRENTE: 'CR$ 30,00. DIA 27. FESTA INFANTIL, EM HOMENAGEM A SÃO PEDRO, DAS 16 AS 20 HORAS E DAS 21 A HORA, DOMINGUEIRA
� AS 'SOIRÉES E DOMINGUEIRAS TERÁO INICIO ÁS 21 HORAS

.

'"Iegrama da prol.
Antonieta de 8i1rros
A propósito das referências que,

com justnça, fizemos a professora
Antonieta de 'Barros, quando de .::ma
posse na Assembléia Legislaciva,
acabamos de, receber daquela ilus
tre representante do P. S, D. I) se�

guínte telegrama:
"De Florianópolis, 18 -'- Pelas ex

pressões generosas com que êsse
brilhante orgão registrou a minha

posse cordiais visitas de profundo
I agradecimento. (a) Antonieta de
Barros".

15 votos.

i .

As candidatas menos votadas são
-------------- ás seguintes:

Benção da Imagem BEATRIZ �IOELLMAN� - :\IA-
RIA JOSÉ

.

BAYER - RAQUEL
. da N S das 8ra�as TROMPOWSKI - LAILA FHEY-
II o. \I ESLEBEN _ LEDA MARY HEl'SI
Domingo próximo, dia 20, na mis-

- \UANI)A S..I)OGANIr.Z, - S'lTE·.L'·
sa das 9 horass.na Igreja de São

.v , - �< - <. �

Francisco, seri realizada com gran-
TAULOIS - DOHA COUTINHO.

de solenidade a benção e entroní-
A última apuração, conforme já

vimos anunciado, será feita na noi
zação de uma belíssima imagem de
Nossa Senhora das Graças, a Vir-

te de 24, durante a realização do

gem milagrosa de Urucânia e do grande- BAILE DE SÃO JOÃO, nos

Padre Antônio, oferecida aquele
salõesdo CLUBE "12 de AGOSTO".
Heina grande espectativa em tôr

templo, 'em cumprimento de premes,
S[, pela exma, sra.' dona Antonieta

no deste injeressante certame que

.
IJe Lima, esposa do sr. comandante

vem agitando os jovens 'esportistas

Tibiriçá de Lima.
do veterano clube.

-

famoso estrilo do
Diono Producfions

Desto simpático do
Grêmio J. C.

..

VOCE
O Grêmio dt'amático .T. C. aru-x o

ii Juventude <::aiIWlc.a de Flor ianó
polis, levará domingo próximo na

Penitenciária do Estado duas en

graçadissimas comédias a saber.
UM CASAMENTO NA BOÇA ERA,
TOS EM FESTA.

.

As ,duas comédias que foram tão
bem aceitas pelo públi'co de Fl<íria
nópolis na platéa do Cine ROXY
irão também. deleitar os mOraUlil'eS
da Penitenciária, p'essoas que por
infelicidade falharam e como pal-;U
do erro vivem a margem da socie
dade.'
Este ato .do grêmio dramático J.

t.:. irá provar aos sentenciado .., que
a Juventude Católi�a os não esque
CE e os não deixa de conside�á.h;
seus irmãos remidos no Mesmo
Sangue.
Tomam parte nas duas peça.; :J.S

srtas.: Maria Tereza Vechietti c EH
Terezinha do Vale Pereira, respec
tIvamente presídente e secretária SERViÇO DE
do Grêmio D. Vital, Lina Faraco,
Nagibe Cherem, Zenaide.Rodriglles, METEOROLOGIA
Célia di Bernardi e os jovens Beno Previsão ,do Tempo, até 14 horas
'Meyer Peressoni, Nerêu do Vale do dia 19:
Pereira, Antônio Dutra e Oli[!1pio Tempo Bom, com nebulosi'dade
Silva. Temp-eratura Estável
Nas mesmas 'peças atuarão tf.lITI· Ventos Do quadrante Norte, fi'es-

bém Mário Schmidt e' Valdir BraslI cos

cômicos de renome em nossa ,pIa- Temperaturas extremas de !lOk:
iéa. Máxima 19,4 Minima 11,2
Servirá de ponto o jovem Pedro A temperatura máxima de ô'item

Cruz. ocorreu em São Francis,co com :!.3,o
� iniciativa simpática do.

Gré-I
e a menor Minima de hoje foi

reg.iS-.nuo J. C. os melhores votos de bom trada em Xanxerê com 0,4 abaixo
:mcesso. de zéro COI)1 ocorrência de gea,da

Agnese Faraco fraca.

tambem usara

KOLVtv05
diz

-oJoatl
vermelt::....-

NUNCR EXISTIU IGURL

Vida eocial

,Aniversaria-se, hoje, o nosso pre Um drama policial cheio de lan-
zado conterrâneo, sr. ProltáslO

ces emocionantes ...
Leal, escrivão do regisLro civil
nesta Capi,lal.

3° Charles Starret o mascnlo

FERR1_O NEVES cow-boy em mais de suas avenl-

O lar do dist.into ca�al '" 1
Luras

v ooon-
VINGADOR DAS TREVAS

Nev·es-<Miria.n Gama d'Eça Neves
está, hoje, em festas, com o ani_
versário de Fernão.
Ao t.l'uvêsso ga�'oto, extensivos

a06 seus pais e avós, os nossos vo

to� dr feliz aniyel'sário.
:\elso11 Henrique, filhinilO do

casal José Soares 'G1avam-Luci
Nunes Glavall, completa hoje -seu

terceIro aniversário.
..

Paulo Renato, filhinho do casal
Haroldo Soares G1avam...;Nair Cor
rêa G1avan também festeja hoje
o Seu natalício, que é o segundo.

Os dois robustos catarinensezl_
nhos são netos do nosso distinto
amigo sr. José Glavam.
Festeja, hoje, seu dia natalício,

o jovem estudanio Arna!du Ma�
chado Neves, filho do sr. u;.'. AJon-
80 Veiga, ilustre diretor do Ser-

na' infância
Ranchos ele palha, armados com

páos rústicos, vão encher o sa lão,
Joguoua grande, alta, e vindo de
dení co dela. muita olaridadc das

Iampadas elétricas, que darão a

nHida impressão de fogo a cr-epitar
na lenha seca, muita baudeírtnha
de papel de sêda multícõr, enreí.,

tàndo ludo, muita matutada dan

sando e sambando e cantando, mui
to melado, cará, batata-doce, ai

pim."
A orquestra entrará com o seu

gostoso repertõrío de toadas, can

torras, emboladas e rancheiras, para
que o "arrasta" esquente de geíto,
Estamos a ouvir dois rapazes

caipiras, conversando, a um can
to, de cocaras:

- "Tão bom, mémo Haroldinho!
Eta que- aquela rnuié . .. Espia só:

"I� linda como serêa!
Como ela é cotada!
Sua bõca vermêa
e de sáia de chita
e de sú ia rodada!
Como ela é bonita!
- Ora ,hasta que a [esta sej·a

110 ARRAIAL DA GROTA PUNJJA,
onde quem não tem sabença. não
entra na J'oda e quem não 1'ôr do
barulho, pôde ficar em casa em

balando as Cl'eanças .. ,

A. Sbissa

;L'VIVERSÁRIOS:
PHOTMUO LEAL

Elissa-:

Continua O ESTADO fazen-. víco de Fomento Agt-ícoln, do Mi

do âietribuiçõe« de valiosos li- nistério da Agrioultura.
vros, inclti'éive romances zno- Fazem anos hoje :

âernos, entre as pessoas que OS Sl'S. Hercílio 'I'adgiu-i da !--il-

constam de seu cadastro so- "a; Osnl Machado :Soui.:j; dr.

óÍal. Walter Wanderley, alto .r·.II1l'.i()ná-
HAINHA DO ESPORTE NO CUBE As p&ssOas que ainda não do do LA, P. E. '1',; Hereilip Mén-

. "12"
,. haiam preenchido o coupon, dos; Manoel Bol'11 da Silva; Osm.

Uma das últimas apurações rl,}.Ji.' que diariamente pubHcamos' Barreto;
zada�; para a MA�RINHA DO ES-' ppderãD faze-I? asota, hebi- As ex;_mas. sras : Hele�1� C,.' l)orPORTE NO CLUBE "12", deu para '�tllndo-se, aSSIm, a concorre- ba .esposa do SI'. Patrício i"'lnU.l

as candidatas mais votadas, a se ram a tão interessante inicia- oa Borba; Jeni Corsini: l�dit('

guinte colocação: tiva realizada sob o patroci- Reiser Foes; as senhor inhas : Te-
I? GUIDA BOTT - 260 voto', 'rIio dI! LIVRARIA ROSA,. à' rezinha Borja ; Beatriz Vleiru ; W<J-
2° ;\fARIA DA GRAÇA CAMPOS - Deodoro rr, 33, .nesta 'Capital ni Albani ; Ólga da Costa Mourüo:

104 votos ' x x x Zulma Soares; Zulma Bernardes:
3° ZENAIDE ROMENSKI - 67 ARRA1AL DA. GROTA FUNDA Marcia Gomes; e Gema Napi,

votos O grande salão de .ftaile do CLU-

40 TEREZlNHA HORN _ 22 %,OS BE "127' DE AGOSTO", vae pare-

50 WILMA RAMOS _ 17 votos cer, por certo, aquêle ARR.o\IAL DA

60 MARIA BELISÁIUO RAMOS __
GRO'!' . ..\. FUNDA, que conhecemos

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
JNflAMACOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS ,

..

ODEON hoje 5, 7,30 e 9 horas,
Sessões Elegantes

A "bomba atômica" do Cinc:ma
Nacional
Oscarito - Catalano

Othelo
Grande

ESPINHAS, ETC.

l

O trio inconfundível EM:
É COM ESTE QtlE EU VOU
COM: - A turma do samba:

Marion - Emílinha Borba - nu
Hey - Bob Nelson - Lou - Alvfl
reuga e Ranchinho
Os milionários do riso Solang

França - Ciro Monteiro - Hora
dana Corrêa - Carmen Brown _

Garotas da Lua - Luiz Gonzaga _
Moacyr Diniz (O H.ei do Frêvoi
muitos outros.

O filme mais alegre do ano

No programa: �o .Jornal da Tp!
r., 122 - Nacional Imperial Filme
2° Fox Aírplan News 40 x 44
Atualidades.

Preços: Cr$ 6,00 e 3,00
Censura livre. Creanças maiores de
5 anos poderão entrar na sessão de
5 horas
Estritamente necessária apre'

sentação da carteira de Estudante.

tines, RIT Z
" ,'. ROv",'':� /� �

' .. --�,.&

RITZ hoje ás 4,30 e 7,30 horas
Margueeritte Chapmann - Deu nis

O'Keéfe - Adolphe :\len.ioll - :\1i
chacl Oshea - George Coulor-is

PAIXõES TURBULENTAS
A luta feróz e sem tréguas entre

o crime e a lei, cm um dos seus

episódios mais violentos e empnl
gantes , ..

Censura até 10 anos.

No programa: Brail em Fóco _

Nacional

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00

IMPERIAL hoje ás 4,30 e 7,3\l 11S•
Programa Colosso

1° Um filme de sensações e avcn

turas, desenrolado, em plenas selvas
TAHIA-A DEUSA DAS SELVAS
COM: Alan Lane � Janete Mar

tin
2° As mais conhecidas canções,

num filme movimentadissimo, -heio
de crimes e mistérios

.

VEM MEU CORAÇÃO TE CHA:'vl
COM: Elvira Rios - Tito Lu;

ardo
3° Continuação do seriado fie

aventuras maritimas
O PORTO FANTASMA

COM: Riane Ri�mond (O .Rei
dos Seriados)
7/8° Episódios
No programa: O Esporte em Mar�

cha - Nacional Imperial Filme�

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

ROXY hoje ás 4,30 horas
1° I:lagrantes do _!lrasil -.

cionaI. .2° Império Argentina
uma alegre opereta

.

AMOR CIGANO
Romance. , . audacia , . . sen�a-

ção ...
3° Charles Starret o masculo cow

boy
VINGADOR DAS TRÉVAS

Um western de lutas e emoções, . ,

4° Continuação do seriado
A SOMBRA DO TERROR

Lutas, '. torcidas". ação, ..
Censura até 10 anos.

PI'CÇOS: Cr$ 4,00 e 3,00

Xa-
em

ROXY hoje ás 7,30 horas
1° Flagrantes do Brasil. 2°

mund Lowe - Jean Parker
LADBõES E GRAN·FINAS

DOMINGO
ODEON hoje ás 2 horas

O CONDE DE MONTE CIUSTO
COM: Robert Donat

Landi
Duélos - Aventuras
No programa: Cinelandia Jornal

n. 160 ..,- Nacional Imperial Filmes

Preço: Cr$ 3,00 único

Censura até 10 anos.Torcidas. .. ação .. , suspense ...

4° Continuação .do seriado
A SOMBRA DO TERROR

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

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CRE OSOTADO'

..SILVEIRA«,

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Scbimidf"
eleitoral'O Escrilório do Partido Social Democrático, a rua Felipe

N. �,2, atende aos seus correligionados para qualificaç'ão
das 9 ás 12, e das 14 ás 1<7 horas todos {JS dias

FRECHA.MDO •••

Quando da eleição m'unicipal em ,Timbó, os e�ndidél;tos,
como nos demais municípios foram dOIS: um udem.stl\ e um

pessedisla. Venceu este último. E venceu mUlto bem,

,justamente porque em um moca de bem" no _melhor
sigrüf'icado da palavra, Já. o ca��ídato. l1dem�la na? con

,seguira apresentar uma fe-de-oflcIO _boa .ou � eg�lla'l. Am
bos os candidatos eram ou· havJam sIdo i unclOnarro_:; ml1-

(nicipais, Como julgador da condl.lla: da corr·eçao e

.da capaeidade de ambos, apar.e.ceu, a,(.raves de dO?U1nentos, o

própria chefe municipal da U. D., N. -, o sllenmoso e pr�
dEmLe deputado \ValLer !Müller. PeIto o Julgamento, <:> candI

dato udenista perdeu e perdeu. f.e�o. E'. q.ue <:> sr,
.

Waller

iMülletrJ, quando preifeilo de TJmlbo, baIxara. rpolrla'nas p'l:"
níndo o futuro candidato udenista o elogiando o futuro candI

daLo pessedista. A punição linha os seus 'motivos na falta de

cumprimento de d·evel'es, inclusive daqueles CJue se cumprem
com os dinheiros públicos, E Q. elogio fundamentava-s·e. _

em

razões justamente opostas às CJue dete�'mlllaram � pumçao.
Com o hislórico acima ficam tambem esclarecIdos os mo

tivos pelos quais o Diário não gosta do atual prefeito de Tlw

M.
GUILHERME TAL

. .

,

jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


