
No Ceará, a negativa do SI'. Fer

nandes Tavora em indicar. um

nome para cornpôr o secretar-iado
PAHANÁ, SANTA CATARINA g

deu origern a diversos comentá-
RIO GRANDE DO, SUL

roi-s. Chegou-s·e a dizer que o �e-
No Paraná, em Santa Catarina

nadar rompera com o govemad'Jl'
e no ruo Grande do Sul tudo está

Fau&tino de Albuquerque. c:i falo,
calmo', no momento. O P�D

.

do
porém, pa.rece não ter maior sig- mina em todos. A UDN catannen
nifica-ção, conforme aC!3ntl1arwJ5

se está aü"a, embora não tenha
em outro local. O' senador Tavo:'a grande expressão. No Rio êr:ande
c<'J>nLestou pubI:ica,mente a .ver�ao do Sul, o p'rB, a,peSar de em cri.
e afirmou ter no sr. Faus.t.Jnf) AI-

se, ainda é uma grande fôrça. E ()

buquerque um dos seus melhores" sr. Getulio Vargas parece resolvi ..

amigos 'e estar integralmente ao
do a entrar em atividade. O PTB

seu lado. A nomeação do d�lüga- é, aliás, majori1l:'trio na Asembléia,
do para Jaguaruana, terr;� do fof.

Valderi UChpa, foi feita sem fel'Ü' MIN.4S

a susceíibiJida'de do senaclor '1'a- Em Minas, a novidàde e.s-tá nas

vurà, tJU0 foi ouvido a respeito., ·deelar'açõe;; do sr. Vil'gilio Melo

Os peseàistas no enLanto queixam- Franco, lentando induzir o sr.

,;e de perseguições, Milton Campos a governar ape-
x x x nas com a UDN. Mas o partido

RIO GRANDE DO NORTE não quer saber disso. E muito

No Rio Grande do NOTte o am- menos O governador, que não es·

bien·l.e é de especlativa, em tor- tá disposto a renunciar à bóa po�
no do julgamento do .recupso da! i'iÍção em que se encontra para fi�

CoJ1igação oposicionista contra a ! cal' em minoria na Assembléia. O

diplomaoão do gov,ernador José: PR e a "Ala Liberal" do PSD não
Varela. ' dão maior importância ao ponlo

I "e vista ·do sr. Melo Franco. Me�-x x x lu
. PAR�iBA ,. I m�, porque têm ?s. :'a�es" n,as

A Paralba esta como fICOU, uc'_ I maos. O psn, maJontarlO no 1<,s

l)oi5 da eleição da Mesa da Ass-em�
I
tado, está esprei,tando os aconte�

bléia, Os p�s,e,distas 'çle Mamau- cimentos.

guape acusam o govêrno de vio-
.

GOJ,ÁS
lê,ncias, princi'palmente o prefei- Em Goiás, não se sabe mais ao

lo, secundado pejo deputado José ( certo o que se passa, Os pessedis-

I Jo·fili. Mas os udenidas proclamam
I
tas afirmam que há .desentendi-

que não há nada. mentos entre secretárIOS. Mas as
São Paulo, 21 (A, N.) A Co- Em Pernambuco, a UDN 1'az próprias pessÔas .que ,estariam en-

missão EsLadi1al de Preços r,esol- oposição às y'ezes veemente. Mas volvidas nos atritos contestam tai,.,.
veu liberar o pr·eço da carne, a a posição do sr. Barbosa Lima é I versões .. Ao que par,��, os parti
parlir de quinLa-feira. bôa. O PSD tem os tr1}.nfos nas

I
dos abrIram um cl'edl'to de con-

mãos. I fiança ao ·governador, mas cada
x x x ! qual se mantém politicamente 1l1-

AL,AGOAS . dependente. '-..

'

Ala,gôas. continu�, agi-Lada. En-' MATO GROSSO
.

contra-se ·em Ma0elo O senador ls,- Em Mato Gr{)sso, os ,udeDl�tas
São Paulo 21 (A. N.) - Revela-.

mar de Góis. Fala-se na' j}ossibi- dizem que seus eorr-eligionãrios
se aqui a descoberta dum novo

!idade do "impeachment" do es,tariam ,sendo perseguIdos pelo
material rádio-at.ivo, denominado

governador que está ,em mino- Govêrno. Os pessedis,tas desmen
paulistinha e que não d.ev,e c-on-

ria na Assembléia. O governa- tem. Muitos ,próceres daquele Es
fundir-se com os minérios radio-

dor, porém, conta com 'a ma,ioria tado' afirmam que não há n:lda
ativos já conhecidos no Brasil. O dos prefeitos ,e já disse, uma por lá. A verdade é que a ban�a
autor da descoberta é o cientista

vez, que "impeaic.hment" é p.. da údenisla não compareceu à:
Brasileiro Argetiere. lavra 1rngl.esa qu,e os ala,goanos Assembléi'a para eleger a Mesa.Rio, 21 (A. N.) - -Os festej,)s -

.

f··...",_., d PSD"desconhecem. Grave, a ,situação. ,que !Cou em p�J.er o , •come1ll0rativos do primeiro :lllÍ'" A UON t
-

I _

sário da administração do prefe:lo ca arloense SERGIPE, BAHIA E ESPiRll'O "Doas novas sautasMoraes, foram encerrados na ma- Em sua recente conv,e'l1ção, nes-
SANTO

nhã de ontem, com a solenidade ,'ja Capital, a União Democrática Na-, Em Sergipe, o governador José
I Ci.ct.ad,e d� V:ticano, 21 (U. P.)

i'IlJaguração da escola de enferml'Í- cional elegeu para integrarem Leite, contando com .Q wpôio do
_. A canomzaçao de duas novas

ras "Rafael Adock Lobo", com ca- sua comissão executiva estadual os psn' e dO' PR, ,es'tá forte demais santas foi aprovada hoje p'elo,
pacidade para mais trezentos lcit()� seguintes srs.: Irineu Bornhau-

para ser atingido pela oposição Consistório Secreto, em reumao-
c que foi obra realizada pela Se- s�n - Presidente; Paulo Fontes -

udenista. solene presidida pelo Papa são elas
cretaria de Assistência e Saúde. O Secretário-Geral e Aroldo Carva- Na Bahia há uma grande cal- a Frances,a Geane de Lestonac,
'prefeito compareceu acompanb.do lho - Sub-Secretário. maria.. E não par,e,ce que sej� fundadora da Ordem das Filhas da
da senhora men.des de Moraes, no- Foram ainda ,eleito� os delegados precursora de tempestade. Virgem Maria, e a italiana Vincen-
lando-sc a presença de vereadorcs à convenção nacional da U. D. N. No Espírito Santo, nada de no- za Gerosa, fundadora das' Trmü,S de
" todos os secretários da pI'efeitura. e o diretório no Estado. J voo Caridade ..

�.� �.A.IS ANTJi� DUJtIO Dili IJANTA (.,,·r,uuril ..
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Clima de cordialidade polílical��:��f�ã�Jf:�!!����:;.
Ao observador dos acontecimentos políticos do Estado não deve dl'r'et'or do Departamento, 1--. t d €]_!lel'CIUe

passar sem reparo um falto 'que tem excepoional significação, sonre u -O
'v' I dos Correios e Telésrra-

�omo Índice do amoíente de cordialidade e de segurança em que coe- 1,aCIOna .. �

.

-"
.

xistem e convivem tôdas as agremiações partidárias, entre .nós. Quere- fos, presente o Dr. Edgar Sabóia Ri
mos aludir à visita que os prefeitos e vereadores udenístas fizeram, sá- beiro Superintendente do Trúf'ego
bado último, ao Governador do Estado, sr. dr. Jos� Bo-abaid, enquan:<?, Tele;rafico e altas autoridades e
reunídos nesta capital como partes duma convençao da U. D. N; �I-

..

" ..:t D C T reamultaneamente procuravam concertar 'Planos de ·adminislração dos chefes de ser VI{,O no . , .,

J'espeotivos municípios. Iizou-se na Sala de Aparelho" fia
O sentido de cortesia, que é preciso reconhecer no ato, implica Estação da Praça 15 de Novembro a

1�.bém a a-usência de. qualquer illcoI?pa,t�bilidade, que lhes T�ão per- inauguração de uma potente esta-
mitisse, sem constrangimento, a aproximaçao do governante cujo credo J '"

d R' P 'o· f>políüco vem sendo, até aquí, combalido pelo udenismo estadual. É que, ção tra.asmissora o 10 a .e .. ,\ e.

portanto, vivemos num clima .de inteira liberdade de movimentos, onde com capacidade para snnultanea
a polftica se exerce no seu mais elevado conceito, desde que aos homens mente transmitir e receber milha
.públicos de maiores responsabüídades nas diretrizes do pensamento

res de telegramas diários.popular cornpete a mais íntransígente obediência. aos cânones da bôa
ética do sistema democrático.

Depois dessas considerações, com que acentuamos a expressão do
fato, f'risemos o con1.rasie desse ambiente de nobre compreensão e res,
peito com o que se ver-íf'ioa em São Paulo, - para citar um exemplo,
ainda que lastimável, partido duma unidade Jeder'ativa de preponde
rante influência entre as demais. Ainda há pouco, na capital bandei
rante, estiveram reunidos os prefeitos e vereadores pertencentes a COl'
rentes partidár ias em oposição ao governador Adernar de Barros. Alí,
-corno aquí, os convencionais acertaram or-ientação de cará ter adminis
tratívo, promoveram acordos, deliberaram sôbre as atividades que de
ver-iam exercer a serviço das respectivas comunidades. ,Ni'ío tivéram,
porém, a oportunidade de ouvir do governador paulistauma só pa
lav!',a de apóio, d€ entendiment.o, de pro-missora 'Cooperação na esfera
mesmo dos in�t-erêsses cole-tivos, ou seja:l1l, p.xtl'a-<parl.i-d.ários. E isso
ocorreu porque - sabem-no, :.muito bem os dirigentes da U. D. N. de
São Paulo - não lhes favorecia o clima político que fôra-c-riado pelo
situacionismo, estanque a qnalqller ingl'rência ela (Jpiniüo g'eral,
que não a sua e, por Slla vez, alhei·o delibera,clamenle a. qualquer inicia
tiva. ou realizaçã·o ,que lhe não afága,sse as convénit'-nci-as IJolíticas. Dar,ú :consf.rang-imento natural, imperioso, como um impeeilho col-ücadb en
tre o situacionismo e as correntes que lhe opunbam no ,plU10rama poHLico1Partidário. Qualquar -tratamento 00rdia!, peló visto, deparava com
a incompa.tibilidade expres,sa na falta ele condições morais capazes de
abl'lr ao gesto congraç:ante ·0 círculo esolanque no qllal se encastela o
govêrno.

Em fa0e dessas obse-rvações é CJue se 1.0r11<1' grato ao' cronista das
nos,s·a·s atividades políticas regis,tar e comentar como um' aCQntecimento
auspic-i-oso � cordialidade test.emunhada entre os administradores e ve
readores .udenistas e o Govêmo do ..'&;of.ad.o, êste honrando as suas 'eonvicções par,tidárias na acolhida diS'úa, qlle deu ,à visita. daqlleles. Pw;;.�bre indo, haverá o realce das ebpdicões morais e d€mocráticas em
que se fazem e,xequíveis tai,s -exempÍôs de edificante compr.eensào de
direi-t?s � deveres, n� pr-ática �l�m regime que tem por pedra acngular�o �dlfjCIO duma SOCIedade pohhcamente educada o respeito a tôdas--asldéla.i', mas o acatamento a tôdas as autoridades e instituições legais.

Não há enRODO
Não houve engano de nossa parte,

nem intenção velada sob aparente
equívoco. Houve aperras e nuamen

L(' o registo de um fato. Não disse-

11IOS, como o assevera o "Diário da

Tarde", que os convencionais esti

veram em Palácio; dissemos rllm

verdade que "Os convencionai" da

T: D, N., prefeitos e vereadores, 1;1

foram visitar e cumprimentar <)

Goverlllador". E nada há que rdi

fil �r. QueJ' o jornal udenista csta-.
belecer distinção entre convl!ncio·

IW.iS e prefeitos e vereadores da

·C. D. N. Mas o caso é que t3l dh:

tinçãc), fris:).da ontem no "suelto"

de "Diário", visa a fazer crer que

os pref\!itos e vereadores aqui vi.e
ram apenal'i em função dos mallcla

!o� .que <"'1I'cem e I�ào de- <,Oll.YN,

cionaís ... COlllO' se io�ra:ssem ell

cobrir, o objetivo meramente :.;u,

pelo' menos, primacialmente poli
tIco d� presença dêsses senhores na

Capital ,do Estado. O fato de se 1'en-

nil'em, não em Blumenau, Joinvíle

O Adi-do lavall-OOIA8 Sol'eo-Idad '1- -
.

ou outra cidade séde de pref.:itos
ti

I
e c vlca Da udenistas, mas em Flodanópo!is,

_

e

agradece
. Ilha das Cobras )�ljc7���::�:,e�;�:t:l�::�l1d:fin��n:e:.��:�Ao sr. governador Aderbal 8.. d-� Rio, 21 (A. N.) - Healizou-slO no ter elli que por aqui passeiam.Silva foi dirigida. pelo capitão-dc- corpo de fuzileiros navais d>: Ilha Além do mais, os homens s5.(" ou

mar-e-guerra B. Fischer, Adido Na- das Cobras, iml�ente solenid3de não sâo convencionais, além de prevaI da Inglaterra à Embaixada cívica, durante a qual foram tr'(lca- feitos e vereadores?t!êsse país no Rio de Janeiro, a �e- das as platina� de vários oficiais Não 11::i, pois, que retificar ..gui.nte carta: d:.\quela corporação por terem sidc
"Embaixada Britânica, Ri'l, 9 promovidos a postos imedialawl'lltc

ce Junho de 1948.
\ superiores, sendo f.eita a entrega de

Excelência. condecorações a outros tantos ofi-
Ao voltar -à CapHal do Brasil. da ciais e praças. Em uniforme \1('

minha recente excursão p'elo Esta- gala, o Corpo de Fuzileiros Navais,do de Santa Catarina, Ade�eáo' .

ex-, formado no púteo inter,no do' quar
pressar a Vos.sa_ Excelen�la lTtlnh.a tel central, assistia á imponente ce
profunda gratIdao e sentnnenÍQ de rimônia. Antes ,de -CeI' inicio' o ato
3prêço pela hospitalidade e corte-

solene, o Comandan.te Geral do Corsia que tão generosamente me 10-
po, almirante Silvio. de Camargo,ram dispensadas durante a minha.
lHonunéiou . de improviso vihrante'Visita.
alocução.Foi verdadeiramente uma honra

ser hóspede do Estado e eu OfEreço
a Vossa Excelêrucia os meus agrade
cimentos por essa prova de estima
que 'encaro, aliás, como homena
gem à Armada Inglesa a que tenho
fi 110nra de pertencer.
Aproveito mais esta oportunida

de para ser grato p Vossa Excelên
. cia :pelo .esplêndldo, p..tograma de
recepção e visitas efetuado na mi-
1111a estada 'IlJa cidade de Laguna, e

pelos serviços e amabilidades d,)s
elementos do seu Govêrno, �e se

puseram à minha disposição. Nada

poderia, de fato, ter excedido em

zêlo e efíci-ência à organizaç50 do
.excurso àquela terra.
Neste ensejo apresento. a Vossa

Exc'elência a segurança d,a mais al
t" estima e consideração,
_ (a) B. Fischer, Capitão de 'Mar
c Guerra, Adido Naval·' Inglês."

o preco da célroe
em São' Paulo

.

Novo elemenjo
radio-ativo

Comemoravões da
administraCão
carioca

flanr,;1nt,es ÜO O nica' ;1/ I'É: '; �' _ �fitt?9 q
, ";1" �'\�.t ' f'{

Mais uma apreCiação ,ge'ral, "t�"lª,�"��.j!, .�iC;'
de norte a �ul "'�':�U'" ,�,. iff(��;,,;i;,�:;-

..·,·;--.·�-.!.".�,\;�
...:.:...... �"f ,.:.;_.� ,.\ .... ,�_�.

Rio 21 (V. A.) - O jornal 'A E. DO tuo E DISTRITO FNDFJRAL é

"':
,

d R'
-

se chegaMANHÃ, assim resume o panorama No Estado o 10, nao
.

DN
poli tico nos Estados: "Como Vl- a saber bem se o PSD e a U

mos fazendo hahitualmente aos do- estão também politicamente
.

ou

mingas apresentamos hoje mais apenas administrativamente com

uma apreciação geral sôhre ii 51- o governador. E também não

tuação politica em todo o país, t:s- pode perceber com clareza se

Lado por Estado. o governador Macedo Soares

x x x tem pref'erênclas partidárias. Os

AMAZONAS, PARÁ E MARANHÃO próceres udenistas € pessedistas
Começando pelo norte, vamos eu;- dizem que tudo vai bem, O PTB

contrar o Amazonas, o Pará e o Ma- tem apoiado o governador.
ranhão, sem novidades. A . UDN No Distrito Federal, parece que

domina no primeiro, o PSD no se� a UDN percebeu que não era

gnnrlo c o PST no terceiro, aconselhável combater sistema

Licarnente
.

o prefeito e a recusa .da

denuncia pelo :[l·residente .do Tri

bunal de Justiça foi para ela um

golpe durissimo. O PSD está au

vo -e, sob a chefia do sr. Dodswor

th, pode fortaleoer-se consídc

ràvelmente. O P. T. B. ainda não

se curou dos males que O aí Ii

gemo
SXO PAULO

x x x

P/AUi

São Paulo não apresenta modf...

f'ioações sensíveis, mas é o gran

de. caso/ político do momento. E'

um caso cuja decisão pode LeI'

profundas repercussões no âmbito

nacional.
As oposições, que têm maíorrn

II a Assembléia, estão resolvidas .�
tirai' o máximo de partido da si

tuação dramática em que se

encontr-a o governador.

No Piauí, o resultado da eleição
para a Mesa. da Assembléia veio

obrigar o observador a novas con

jeturas. Ao que parece, não há, na

Assembléia, o equilíbrio de í'õrças
prctcudído pelos ndenistas. O P:-tD

fez Lúcia a Mesa, ficando um lugar
para () único representante do PS'!,.

Daí ser ainda admitida a idé.ia do

"impeachment" que, segundo os

udenistas, seria renovado contra o
governador Rocha Furtado, caso em

São Paulo viesse a prevalecer o

que pretende a coligação contra o

sr. Adernar de Barros.
x x x

CEAHÁ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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InfuI·mações

QUINTA·FEIRA
Auto-Vtaçâo oatas-ínense

Alegre _ 6 horas.
Auto-Víaçáo Catarlnense - Curitiba

- 5 horas.
Auto-Vtação Catarlnenae .

- Joln-rlle
- 6 horas.

Auto.ViaçAo catarlnense - Tubarlio
_ 6 horas.
Auto-víaçâo Catarlnense - Laguna

_ 6,30 horas.
CHEFE DE ESCRITóRIO Expresso São CristovAo _ Láguna

Firma industrial precisa de pes. r �:��êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2
.Ôa com prática de escritório e de .� 7 1/2 horas.

.

I
• _ • <' EXpresso Brusquenee _ Brusque -

escríturaoão mercantil. )6 horas. .

Cartas para Chefe de Escritório, l"a:.uto.ViaçAo ltaja! _ ltajat - UI no-

Caixa Postal, 139, mencionando ha- ' Rápido Sul Brasileiro - Jolnv1le - 6e

b'l.t
-

t
- .5 e 14 horas..

1 1 açoes e pre ençoes.
.

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecõ - tis

Guarda-se sigilo. - 6 horas.

, SEXTA·FEIRA
• • •• •• •••••. .• •.•.•. •• ..•.

." Rodoviãrla Sul Brasil - Põrtc Alegre
P d f'n ,,...... 3 horas.ara as pessoas e 1 o .' Auto.Vi.açâo Catarlnense

paludor Café Otto é '- 5 horas.
, Auto-ViaçAo Catarlnense
- 6.horas.

... • • • • • • • • . • • • • • • • . •• . . • . . • • . . • ••
, Áuto.Viação Ca,tl'rlnense ..... LallUll8
� 6,30 horas.'

Expresso São Crlstovâo - Laguna -

;7 horas.
.

Auto·Vlação ltajal - ltajal - 15 ho
.ras.

EX1presso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Br8lsllell'o - Jolnv11e -

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarinense - Curitiba

o ESTA.DO
........ 0fiIIlW ..... J'"

.......

Diretor: RUBENs AL RAMOS
� e DIr.;.Qe......

aIDNEl NOCETI
DlretN ••, aMe..

IGUSTAVO NEVES
.

C.efe i. P.PQtIe:
I'Büi€l8CO LAlLUQUJI
Clt.,. •• I.,rude:

-.qrJII C�RAl·D.. IILT"
.

R-vresentan&e:
Â.· S. LARA

... lellAutor Dantas, fi - ..
alular

..... 0"'2' - Rio III. "....r.
RAUL GASAMAYOR

... W.U•• d. Olinir.. 11 -
.- ••ur

..... 1••871 - 810 P....

:ASSINATURAS
N. Capit.l

b Or' ..

.......e .•.... Cr �
I'rl."r. C"t II."
II..... ,

CrI .

\lii.une aYu'_o. ['1'" .

N.Dt.rior
as. '" Crt IH."
.....'r•....... Crt •••••

l'rt..III<eBt.l'.
et••r. 8Y1I".

('r'
Cri

OI .rtp..... aIO••• d.
••hHeadoB, nio ••rle

ieTol...id_
a 4Iireçio nlo •• r......

••hUiz. ,.... eon�eito.
.altid.oe noa .rU....

auI......

SENHORITA!
A ultima creeçõo em reiri

�erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está

aco,mpanhando a moda.

.em par.

Viaçãe Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - :10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO De SUL - 13,55
Norte

. . Terçq-feira
eRUZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
VARIG -, 12,30 - Sul

Quarta-feirà
PANAIR - .9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SVL - H,OO

J'iorte .

VARIG - 11,40 - N�i'1�e
PANAIR - 12,.4.7 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,5() - 'Norte
PANAIR - 8;36 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
€IRUZEIRO ll>O SUL - 13,55

Norte
GRUZEIR@ D@ S\JL - 15,30

Sul
Sexta-feira

CRUZEIRO 190 Sf:JL - 7,20
Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11',40 - Norte
PANAIR - 12,47 - SÚI

Sábado
VARIG -:-' 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
13,55

Domingo
PANAIR - 9,40 - Norte

Sul
CRUZEIRO DO S1>JL - 11,00

L PANAm - 12,47 - Sul.

I;EGUN:D.A,.F'EIRA
Expresso SAo CtstóvAo - Laguna

,7 horas.
16 horas, ,

Auto-VlaçAo ltajal - ltaW - 15 }lo.
Expresso Brusquense - Brutlque -

ras.
Expresso Brusquense - Nova Trento

. ""'" 16,30 horas.

.

Aut.<>-Viação Catarlnense - JolnvUe
- II horas.

Auto--Viaçâo Catarlnense - Curitiba
- 5 horas.
Rodoviáxle. Sul-Brasil - POrto Alegre

'-,3 horas. .

,

Rapído Sul-Brasüeíro - Joinv1l.
-I·.ãs 5 e 14 horas. """'

"

'l'IDRÇA-FEmA
AUUI·Vlação Catarlnense - POrto Ale

gre -·6 horas.
Auto-Vlaçã'o Cat.armense - CUritiba

- 5 horas
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.

uter-
Dorario' das empre-'
sas rodoviarias

,

Jolnv1le

Auto-Vtação Catarlnense Tllbanlo
- 6 horas.
Ex,presso SAo CrIst6yAO - Laguna -I7 horas. .

Emprêsa Glória - lAguna - 7�
e 6'h horas.

IExpresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
A"to-Viação Itaja! - Itajal - 15 no-

raso ".
Rápido Sul 'Brasilek'o - JoinvUe - às

5 e 14 horas .

QUARTA-FERA
Auto·Vlaçllo Catarmense

_ 5 horas.
Auto-v iação Catarln�se

- 6 horas.

CUritiba
II,••

'

'.CIt Jo1n.v1le

Auto-viação CBtar1n.ense Laguns
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasüeíro - Jolnv1le - às

5 e 14 horas.
Expresso São Crlstovao - Laguna -,

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto--Viação Itajal - Ita laí - UI ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - P6rto Alegre

_ 3 horas.

POrto

Curitiba

Jolnvile

Brusque

Auto·VlaçAo
- 5 horas.
Rápido Sul Draslletro - Jo1n.vUe -

às 5 e J9 horas.
- 6 horas.

1 . �

I

COMPANHIA ·AWNeA DA ,lAIA
,...... 117. - .... : aliA
D'CJlDIGI • nuJlPOBOI

Cifr•• dp Bs'saço d. 1944,

Auto-Viação Catarinense � Jolnvlle.

- 6 horas.
Auto-Viação l..'atarlnense - Tubarão

_ 6 hOTas.
EXDr'lsSO 8110 Crtstovâo - Laguna -

7 horas.' A Diretoria dos COQUEIROS PRAIA CLUBE, avisa aquem possaExpresso Brusquenlile - Br'Ilsque ...... '

14 horas. /
. interel;sar que, em sessão do Con&elho Deliberativo dêste Clube, rea·

ra:,.uto.vlação Itaja! - ltajal - 1S ho- lizada em 5 do corrente, foi elevado o valor de suas cótas sociais para
Expresso Brusquen,se - Nova Trento

I
Cr$ 2.500,00 - dois mil quinhetos cruzeiros.

- 9.S0 horas.
A

. .

b' d
.

d 6 38 80Expresso Glória - Laguna - 6 1/2 VIsa, outrosSIm, aos su SCl'ltore& as cotas e ns. - -

e 7 1/2 horas. 90 _ 114 _ 115 - 126 - 148 - 149 e 162, que na conformidalje J·)S

() VALE D0 ITAJ'A,1
Proeurem na Ag�De18

Progres8o,
LIVRARIA 43, LIVRARIA:

ROSA -

CAPITAL E RESERVAS
Reaponlabilidarle.
Recete
Ativo

C,)
ei$

80.900.606.30
5.978�401 ;755.97

61.053.'45;30
142.176.603.80

•

•

assenta e

do brilho

\W
\;::J (

)hWi1.-�M,,·
Agua Fexbril depois da bar

ba refresca a pele!
Use sempre Agua Fexbril!

.

00 ccbelof

Siniltrol pago. DO' 6ltímo. 10 anol

RelpoDlst.;tidade. '

98.687.816.30
• :16.136,401.306.20

'FABHICA DE FOSFOHOS (PH:)�-.
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
I'rédio, Imoveis c-s 90.000,00
'Situada em Campo Alegre - S. C,.
Vende-se til. só maquinário
Tnformações com A. Wehmut'i _.

Brusque - Santa Catarina".

Encerador
Leonel B. da Silva, com per

feito conhecimento da profissã -i
oferece os seus serviços.
Qualquer inf'ormações com I)

sr. Lucia Domingos de Carv�
lho.

TELEFONE 751.

Diretorlfll
.Dr: Pam.philo 4'Utr. Preire de Carv.lho. ,Dr: PraDclIco
de S6, ADi.io�M•••orr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.6 Abreu.';

.
....

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ:
sem sacrificio financeiro, adquirin
do, em suaves mensalir\ades uma

CESTA DE NATAL

��qz
C'®'�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326 I

.1'/ C A P I y. A'L A R II O rnalbor pr••ente para .eu fi-.·
lho. é urna caderneta do ORE'l)l

pessoais, conce- TO MUTUO. PREDIAL,

COMERCIANTE: 19' um U·
"tTO • Biblioteca ,do Oentro ;&ea.
4Wmico XI dIe FMeref.ro. Co.·
tribuirú, ....atm. para • forma·
elo eultural 00. eatarln....
ie amanhi I

("{Amparnha pró-lhro'"
,..� ..... 'XI ti. lI'ljI"'.r.Ll'O1.

QUINDO fiZER pão EM CASA •••

Aviso aos Es tudantes
Estudantes em férias q1te dese·

lem viajar conhecendo todo .o Es-
tado poderão obter os fundos ne-

C.
,

c6ssários executando facil tarefa Terrenos em. oquelros'qu·e bel? executada lhes proporci�- ,

.

Qar� amda algum saldo em dI' I Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou
o.heIfo. .

éd' b f'
.

t d I L·t t
Informações à rua Visconde. de' por lllterm 10 e so mancramen o os ns 1 u os.

Ouro Preto n. 13 das L áS .12 e da-s ! Planta e informações - Rua trajano, 16.

.U ás _17. ;

A senhora gosta de fazer pão em

casa? Nçsse caso, use Fermento
Sêco Fleischmann. Assim, terá "

uma garantia de maior volume,
melhor aparência, massa mais uni
forme e melhor sabor. Este famo-
so produto agora pode ser colo
cado em lugar trescoe sêco para
conservação, dispensan
do, portanto, refrigera
dor. Veja a receita nos

dizeres da latinha.

• • • • • • • • • • •• •••••• • ••••••• o

CASA

Aluga-se um "bungalov,::", à Ave-·

nh:la Mauro Ramos.
Tratar no Banco Agricola. Hm.'

Trajano, 16.
. .,

.-

Oleo de Peixe

I

f

FERMENTO SÊCO

FLEISCHMINN
Produto da Standard Brands of Brazil, Inc.

RIO DE JANEIRO

Coqueiros Praia
AVISO

Clube

COMPRA-SE QUANTIDADE E
PAGA-SE BOM PREÇO. THA'B.R
Á RUÁ CONSELHEIRO MAFR.\ 41"
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS

TAL,124 .

avisos anteriores, as referidas cótas reverteram ao patrimônio do Clu

be, não assistindo aos seus respectivos sub5critor.es qualquer direito
sôbre as mesmas.

Florianópolis, 10 de junho de 1948.
A DIHETORIA

Sociedade de sorteios e &eguros contra acidentes
!lendo mais outros benefícios de .carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
,PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

inicial- de Cr$ 10,00 ap.enas.
..

Participação nos: lucros

Cr$ 20,00 além da JÓ!:;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cenlro CalcÍrinense de
Estudos do PetrcleoVida�.eocial·

j
Transcorre hoje o niversár-io na

ta:í�io do no�so con;el',rân.,eo Bruno

Depois-de-amanhã 5a. feira DIA
Mário Cechmel, 1 Sargento do

'DE SÃO JOÃ:O, os �alões elo'CLU•• Exército, servindo no 14° B. C.

_DE "12" DE AGOSTO", LranO'for-1 Às !númeras feUcitações que re

mados no ARRAIAL DA GRÓTA, ceberá de seus colegas, superiores

Ji'UNDA, baneleirinhas para' ali, co- e amig�s, �elas suas qualidades,
. .queiros acolá, lanternas em cima e

como cídadão' e soldado, .iuntamos
as de "

..
0 Estado",,iogos para o alto - acolherão a

·

"�{'ina (lô)" da matutada", que lar
i -gando os trajes diarios, envergarão
·,.(JS típicos ,e classicos terninhos cai-
· 1)iras e as garótas, saías 'de chita

· Iístada, babados avantajados e o
, ça, e apr-eciado ensa ista.

. lndispel18avel lenço ele cór... As múltiplus homenagens queO ponto alto da esplendida reu- .lhe forem prestadas pelos seus nu--nião, será o encerramento' do ani- .

m
.

d
.

derosos amigos e a mira ores oTnado "certamen" para a escolha da, "O Estado" se associa com efusão.·

MADRINHA DO ESPORTE, do
• .cLUBE "12".

A eleita, em renhido pleito, too.
.mará posse de, seu cargo no decor

_
,_rer do grande baile e nêsse momen

to, uma Intensissima salva de pal
mas, coroará de pleno exíto o ínte
-ressante'' certamen"...

A dansa da quadrilha será tam
-,Dem outro motivo para ruidoso su-

-cesso, quando o marcador começar-
.a falação em francês macarroIíico
•e gosado !

A Diretoria do CLUBE "12", pe
"de, por nosso intermédio, que os ra

pazes e moças façam todo possível
para. comparecer o baile vestidos a

. carater.; Quanto mais "matuto"
.houver na roda, melhor se tornará
:::t brincadeira.

Que ninguern f'alte, que nin
-,guem deixe de 'entrar no barulho!

A. Sbissa;

Deflui, nesta data, o aniversário,
-natalíoío da graciosa senhorinha
"Begfna Magda, dileta filha do nosso

res e civis locais;
.

• -distínto conterrâneo ,sr. Severo Si-
- o interessante' menino Fran

-mões, figura de projeção nos meios
klín Delano, filho amantíssimo do

comercia is e sociais da capital e
distinto casal ROdOlfo Borba e Ju

-de d, Julieta Pavan Simões, dedi- :;eí Couto Borba.

;"càda professora dõ Grupo "Dia,s
-Velho".

A gentil aniversariante, fino
ilClôrilO 'da Sociedade local, nesta.
<[lata auspiciosã, será sem dúvida
:alvo de numerosas manifestações
..[Je simpatia,. do largo círculo de
suas inúmeras- amiguinhas, às

.quais juntamos prazerosos as nos-

A GRANDE NOITE ESTÁ
CHEGANDO!

xxx

REGINA-MAGDA

,_�as.

Aniversaria-se, hoje, o Dr. Po
lidora Hernal!_i de Santiago, médico
,humanitário e profissional dedica-
',<lo e competente.

.

As homenagens que ao distinto
"uaLaliciuntc forem pr,estadas, nos

� as!Oociamos' com prazer, pelo muito
'Que o admiràmos.

x x x

A efeméride de hoje assinala' a
. pa'ssagem elo natalício do sr. cap.
.

Tyrio de 8ouz,a Brito, intenden
te do Exército, servindo no 14 B. C.

O ani versarian te que é porta'dor
de brilhante fé-de-ofício e pelos
f'ens méritos se impôs à confiança
(: à estima elos seus �uperiores e

colegas, será, hoJe por ccrto fes
tivamente cumprimentacÍo pelos de
"uas rrlações, cumprimentos
quais "untamos jubilosamente
nOSSDS.

XXX
Transcorre, nesta data, o aniver-

sário natalício do nosso prezado
ccnterrãnco sr'. Artur GalJ.etti, ca

tegorizado serventuário da Justí-

COl\}' ,),,\0 DOS BARREIROS ros, que assim foram escutar as

Nos salões do Clube Recreativo palestras dos ilustres díretoies do

Pr
í

meiro de Maio, Barreiros, gen- Centro Cataríríene Doutores José
tilmente cedidos pela sua distin- do Patroci:nio Ga'l!otti, Severino

ta diretoria, foi ontem solenernen- Alves Pedrosa, Saulo Ramos, Rena

te instalada a Comissão distrital do 10 Cardoso e academico de Direi
Centro Catarinense de Estudos e to Hamilton Valente Ferreira, Ful
Defesa do Petrcleo, organisado via Vieira e José Gusmão de An

neste Estado par-a defender a tese drade,

patríotíca do General Horta Bar- Ficou assim constituída a Cernis
bosa pelo Monopclio do Estado.

I
são dos Barreiros: Senhores Gen-

A solenidade teve o compareci, til Santiago, Vicente Goulart, João
menta de grande numero de brasi-: Santiago, ·Silvestre Rosa AItamiro
lciros dignos e patriotas, homens, Chaves, Paulíno Macedo, José An
e mulheres moradores dos Barrei- Grade Silva e Antonio Schroederer.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

PARA iA
SAÚQE E
A BILEZA
DOSOLHOS

O Escritório do Partido Social Democrátieo, a rua Felipe Schimidt
N. 42, atende aos seus eorrelígiouar'íos para quatírícação . eleitoral

das 9 ás f2, e das H ás f7 horas todos os dias

Diretórlo Acadêmico da Faculdade de
Viências- Econômicas de S. Catarina

Assembléia Geral - Edital de Convocação
Fi-cam, por meio deste, convocados todos os acadêmicos desta F!

culdade, para a reunião de .assembléía geral extraordinária, a se rea
lizar numa das salas de aula deste estabelecimento de ensino, dia 23 do
corrente, quaota-f'eira, às 8 horas da manhã, a-fim-de se deliberar as
sunto urgente e de interêsse de todos os alunos.

Florianôpol!s, 22 de junho de 1948.
Gustaco Zimncer - Presidente do Diretório.

.. '-0;-'. �... .:-
-, ._--""

.•. "�

JU..ECIt...... ; .pROSbRA.SCURITIBA
', . .:..,.

FAZEM ANOS HOJE:

- exma. sra. d. Urbina Gondin
Simões, virtuosa espósa do sr.

Elíseo Simões, elemento de desta-
que nos círculos comerciais do Pa
raná, ligado a Santa Catarina por
vínculos de família e de amizades;
- o distinto jovem l\Iiraldino

Dias, aspte. a oficial elo Exército
servindo no 14 B. C., 'e pessoa mui
te conceituada nos mei-os milita- MISSA DE 40 ANI

Catarina de OlivéiraCurke

'PASTILHAS

VALUA
É UMA Pl.ÔRESTA DE

NtHtfJROS e de EUCAUPTOS

JOlá Vhliro. de OliVlira, filho., glnro., nora .. nBto.
convidam OI parentes e p...oa. de lua. r.laçõ••
pal'O ol,i.tirem à ·mi..a de 40. Clono, que em

lIufragio da olmo d••uo ineiqu.civ.l �"7ARIHA
CURKE DE OLIVEIRA mandam rezar no· dia.

.

24
(quitita-feil'o) à. 7 horas na Igreja d. Sio Fronç:illco.

Ao. qUI com.porec.rlm Q iI••e ato d." crl.téS. cantlolpam
agradecimento••

/11/;4 DtODORO '.]5
"�dt:IAHdpOJ.I.s -.$AlfrA CATAQ/IYA'

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

CASAS
. RUA CONSELHEIRO: MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba

nheiro, etc. Serve -lamlbém para comércio. 'Preço Cr$ :&20.000,00.
.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimcn

Previsão do' Tempo, até 14 heras f os. Preço Cr$ 350.000,00.
do dia 22: RUA, DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pr,e-

(iO -Cr$ 250.000,00.
RUA ALMiIRANTE I.M,1EiGO, ólimo prédio, construido em trwrc ..

no de 17 x 30, todo murado, com 4 quarlos, eLc. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA, c,as,a .com 5 qua'rtos, -construida em t0rrcno

de 24 x 86. Pr,eço ICr$ 120.000,00
RUA JOSÉ MENDES, bangalô' novo, com 3 quartos, -etc., construi

do em terreno de marinha. Preç.o Cr$ 50.000,00.
RUA R'IO 'GRA:NiDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

10 x 40. Pr,eço Cr$ 315.000,00.
RUA ALü\fIRAíNTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em 'ter

reno de <51 x 70. ;Preço Cr$ 80.000,00.
/RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,

LflÚl 3 quartos ,e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.
RUA 7 DE SETE'MBRO, casa com 2 quartos, elc. etc. Preço 01'$

40.000,00.
.

RUA 7 ,DE SETEMBRO (Estr,eilo),.cas�. com 4 quartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00.

,CA/POEIRAS, casa c'om 2 quartos, etc., teTldo o .fe'rreno a área de
86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa ;desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen
e fria, instalação .sani-tárja, ,eLc. Preco Cr$ 60.000,00.. .

TERRiENo.S
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. PreGo Cr$ 15_001),00.
liUA CONSEL,HEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr�Luiz Café .kgência, Henrique .T o,'ge, lo 0.000,00.

Tarciso Áraujo, Ernestina Bastl's, RUA STA. LUZIA (Estreito), têndo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
Carlos Unhares, Caçador T;dl�sco, RUA GERAL (Estreito), te'ndo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-
N S -t 01" R" I (;0 ,Cr$ 20.000,00.i cuza an ana lvelra, eUlalé.o. FAZENDOLA E INDUSTRTA
Alovisa, Maria Filomeno, :'la ri a BARREIROS, pequena fazenda, .com pastagem para 30 -cabeças
r\.laide Muller, Genesio Manoel Sou- com uma industria de pro-du'tos ele manelioca. sagu, etc., demais in!'Ol<
7,a,' Germano Silvn, Ivone Mac8do, mações dão-se nesLe Escritá.rio. Preço Cr$ 280.000,00.

IHPOTEICASos Orfelina - rua Souza e Ulisses I Aceito capital para ,empre'gar �ôbre garantias hipotecárias. SigilioBoeira . êl bsoluto.

Tempo: Bom passando a instável
no decorrer do periodo;}

. 1Temperatura: Estave ;
Ventos: Vm;iáveis, com raja1as

fres.cas; .

Temperaturas extremas de hoje:
Máxima 24,9 Mínima 16,4;
A temperatura máxima de ontem

ocorreu em �nxerê com 24,8 .� a

Minima de hoje fôi regitsrarla em

Pôrto União éom 5,0.

Telegramas retidos
Acham-se retidos, no' Telégrafo' le

NacionaI, telegramas para:
Soldado

'

Peelro Martins l\:{:üos,

aos

RITZ hoje ás 5, 7 e 8,45 horas
Sessões das Maçãs

Rita Hayworth - Leew Bow

lnann . -z-r- Janet Blair; - Leslie BI'o�
oks
o. COHAÇÃO DE UMA CIDADE
No programa: Brasil em Fóco

Nacional

Preços: c-s 3,00, 2,00 e 1,20
Censura livre.
.............................

\ .. � ...

Ho.XY hoje ás 7,30 horas
. .

Van Johson - Pat Kirkwóod -

Keenan Wyn .- Xavier Cugat
Guy Lembnrd e suas orquestras
SEM LIC'ENÇA NE� AMOR

No programa: Noticias da soma

na - Nacional - �etro Jornal
Atualidades
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura livre.

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

FILMES DA SEMANA
RITZ - Quarta-feira

A MÃO ENLUVADA
RITZ - Quinta-feira

FURIA NO. CÉU
HITZ - Domingo
A CANÇÃO INESQUECIVEt

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

.

Reforma monetária
Berlim, f?1 (U. P.) - Os russos

estão preparando uma �'eforma mo

netaria na sua zona de ocupação,
,

'árespondendo assim á -reforma .1

decretada pelas potências ociden

tais. E' o qUe se anuncia hoje aqui,
Para hoje mesmo foi convocada
uma 'Sessão especial do. Conselho

Econômico Alemão. E -á noite ha

verá uma reu�ião 'dos chefes de fi

nanças dos estados. alemães na;

zona' russa, com 'os dirigentes dos
principais bancos. _'I

Comissão Elpecial de
Divisão Administra
tiva do Estado
A .Comissão Especial da Divisão

Administrativa do Estado esteve

reunida, Dntem, para eleger o seU

pr:esidente. Foi eleito para e8se

cargo a professora Antonieta de

Burros, tendo como vice-pI'esiden
te, . também eleito,' o sr. Alfredo

Campos.

'" ,r.. '.: J:-�:",:;'\'. �,-;; 14, "' ... ; �'1'. 1
.. �,!\ '- .. :>'t,....�·\�!

"'" ·.·Pt;- ,. ,,_o ,
.....

':4;_.D4rftA_S��"O DA .SI�!A ..

I ',;
-.�

: ,'�>,A�V9GAl;�:.' '/ ";�;, ;'
"

' Aç_�es, :cívêis ,.' ç9m�rdllis -

, _.

, :�8�':�:lua .Jo�!,. pi!!lo;' ��T�rr��ó';' ," -

" ',� �.', ,'-:'
.. '.� �.' '

..
':'.', t.:.r �'i.

.' (Anex�,.o jÓi'naL"qfstadQ.,>}._:.
"�':, .� _':" <".,...,,�.�,>.\"'< ,\ ",::;>.. ,�•. t
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........................... ., ,. .

ÇOSINHEIRA
xxx

Precisa-se de uma que durma fó-
ra do emprego.
Informações, rua Rio Grand� do

'Sul n. 22
PAGA-SE BEM

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
E�critório: Rua João Pinto

nU 18 - Florianópolis

SRS. ASSINANTES /

Reclamem imediata
mente qualquer irre
gularidade na entrega

1 de seus iornaes.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: Atualmente I de CrS5.000 ,00, 5 de Cr$ ,650,00, ,8 :todaparte.. •
............ . .... .. .. .. .... . ... .... . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. • 5 ,de Cr$ 250,00 •
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Passou UIn dominqo 8. (,; (I dos cremros aumenta de �H�o,do ·com •
o crascrrne nto da arr=caoaçâo
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AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

. Emprega-se com vantagem para com

bater as irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras. :É calmante e re

gulador dessas funções.
,

Fl.UXO SEDATINA, pela sua com

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

(87297)

Já

Passeando nas colontas..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 dírigir-se dtáriamentc ii Agência Brasil a rua 7 de Se

tembro, Flortrrópolls.
SAlDA DA AGENCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 e 30 HORAS

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

Registros de Diplomas
AVISOS

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

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

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutiçãe
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 valiar seus diplomas.
TRA'RAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

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

.
Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

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

CINE RITZ e [ornel O ESTADO.

Voto paraSnrta.
, _

_'------------------------

DATI LOGRA FIA
Correspondencla
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozzi

METODO:
Moderno e Etlciente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
\

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 4-i

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo-

Profissional competente - Serviço rapldo e garantido

BOM NEG'OCIO-
para quem poesue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ lQO.OOO,OO renda
certa de lO'!. a() ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

Guia do Pa.raná
Publica relaçã,o 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.

•••• o••••••••••••••••••••••�•••••••••
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: • A tradição de seriedade em Clube de
.

., novos planos adaptados

•

I-

Sorteios, de merca<lorias agora com

cí legislação em vigor

Distribue em premios

. i

rr .,up rr ,e j ,aJUtor ... de C'orqoB do pô r r-: oe

SÃO FRANCISCO DO SUL para Nal4 VORK
lnformaç-õu corno s Agente.

FJorifn6ro I - CerJos HoepcktS/A - CI- Telefone 1.212 ( End, t eleg
S âo F fanei co do Sul - Carlos Hoepcke S/A CI - 'I'etelone 6 MOO � & MACK

970 kilociclos onda de 300 metros.

.Laguna .. ' Santa Catarina - Brasil

Dr. (L"RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Criml I civel'

Coa.tituiçéio di Socildad..
NATURALIZAÇÕES
Titul08 Dealarat6ri08

Eacrit. - Praga 15 de. No". 23.
lo. aadar.

RI.id. - Rua Tiradente. 17. IFONE •• 1468

Ouçam, diàriamente, das 10 às lI! horas, as au'dições da

ZYH - fi RadIo Difu!ora de Lagooír.

.Não perca' tempo!
Telefone para a Impressora Graieú Ltda. (telefone

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

i imediata. Preçc s sem concr.rrencie •.

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

r
!

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

FLORIANOPOLIS

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO
I

PROCURE

Alfaiataria
E ELECiAMCIA 1

eeu .... VOLUNTÁRIOS DA PÁ fRIA. N." 68 • 1.0 ANO,..R

CAIUPO:;fAI...:lal ·tUlFONE6&40. '[E�(�.... IUo�: oI'UOTECTOQA.

Rua Pelrppe Schrnidt 48

Casas Pré�Fabricadas
Desde CR$ -�OO,OO a CR$ 5.00,00' o

.

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
Tt�i,-�gr"allla KEI'� aSGM r}or,li:ul õuotts

I"
J

Fabrloan... d:tribUldor•• da. afameda. con:-'Iflllcçõ... �DlSTIN'rA· • RIVET. Pe••ue um gran ..

do .ortlmonto d. aasemir3lt. I'illoadoa. briDu
bonllJ·.. bÓl'otoll. algodõo•• )morinR .. oyiamento.
para alfaictGI2. que 1'8cabe dilr.tamont. da.

Imelheu'GII fdhw1cal6. Il �Q&a •A CAPI'EAL· IIham.Q Q ctQ:�gao doa Snrlll. Con.,.rohUfltea do tftt�4'lc!' na <lCllntido d. Ih. fO�\arcm 'ama

_

v!l1I!ita f1?'1te!IR d• ."Eetu,ol"ltm lUla. oomi)!:a.•• MATRIZ 01'0 Flltl%'1cnaõpo!lsi ...... FILIAIS .:m Blgmen':'Au "e Laje..
__P:SWW@OPiF ....,.._.,,'2YiD"7'P'n1 _"EE iA....... ,M4iW&iW*

rt _. j M4JP& __ _rnr �n w.wa"pc
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nrs, NUNES VARELA e ANTENOR
; TAVARES

Advogados
Causa cíveis comercíaís, naturaít

zações, consultas e pareceres-
.

Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas
Escritório: Rua Trajano, n. 33, 10
anelar

Florianópolis

,GRANDIOSAS
1�fATINADAS

Todos os Domingos, grandiosas
j'MATINADAS"
Sob o alto patrocinio do "Crédito

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

Serão oferecidos mais de Cr$ ...

'10.000,00 em prêmios aos concur

r.l'ell�es dos concursos: "A Mais Bela
-Voz Colegial" e da "Rainha da Ci
·dade".
Nestas "!l1A.TINADAS", serão dis

.:tribuido.s brindes c prêmios ao digo
ntinto auditório.

Duas horas alegres, para os cole

,;giais .-te FLORIANóPOLIS.
Programa de Téla "e Palco.
Na Téla: Jornal Nacional, COiué

.dia dos Três Patetas, Desenho Colo

-rido,
-

Shorts, etc ...

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

rinense),
JAIRO SILVA (O cantor rornân

tico).
OSMARINA MANGUILHOTE ,\

.caçula do samba).
Animação de: ZECATÁU.
Locutor: DAKIR N. POLIDORO.
E ainda apresentação no palco de.

12 candidatos, em busca do titulo,
··'A MAIS BELA VOZ COLEGIAL"

JIJ'llf, JltltJ'lHrC I
PLACAS SIFILITICAS

,Elixir de Nogueira
i, .M.dicoçõ,o auxiliar no tratamentc.

�\"- do .jflli�
,

N-' . . . . . . . . . . .. . .

Cemn..a, GralJAt,., .Pijame.,
Meia. da.' melhore., pelo. me

ltlorel preço••6 na ,CASA' MIS
CELANEA - RuaO. Mafra

Telefone a esse número e a bi

-eicleta da Tinturaria Cruzeiro ràol.
-damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44.

DOgNt;A'" �<llC;KV'�"'A.t
Ce. oi .rorr...oa ia .G4fc_

it.j.e. ai doruj;"1WI Dec"....... .Il...�.
·aratadu .:IS �Iô'!JlO. elo aal_ ,,"'It
''''t.ID�JU .. r":!I!i ..dtáV'<i!U, O ellrsut .. .-J
.•taz.., 0"'<&" <iII< tlfuorl!lela, ú pe.4«
",1"�fUc::.' aI; hl�h1d.(\, dteu.t.. ,.�
k> .."f...rrollilldq. O �l',.,IC. R..
."•••J 1#. \ OOf!D(.. 1I!.1l� .bI••
II..... .t_bJ;lilatilrie••". ate no.

bdtaJhf'i!lti!< "'. ,.1).�tH lIu.r" �...
,...... t.... .." 11.. D.tI.". Q. dIdi l"
..

'

.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clíníea Odontelozía

NOTUR;\lA
Das i8 ás 22 horas, com hora

'marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

RlIA A rníoresta Paiva 17

'Se ricos quereis ficar
De modo facil eleglil
"Fazei hoje uma inscrição
�No Credito Mutuo Predial

(�

CIA CATARIHENSl

DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

-

0 •••• ,0 ••••••••

o. •••••••••••••••••••••••••• II!

PASTA DENTAL
ROBINSON

LEIAM A RENlSTA
O 'VAtE 00 ITAJAI

.A Tinturaria Cnlzeiro é '\ que
hlielbor me serve - Tiradentes,

44

TINTURARIA !
Só Jl "CRUZEIR,O" Tira

dentes, <U

.r:»
I \

I 3 �
\ I
, I

.... --

\
Milhares de pessoas anualmente não, morre
riam se denunciassem,em tempo, êstes sinais.

CONHEÇA OS 6
SINTOMAS DO CÂNCER I

Se notar algum dêstes sintomas
- procure o seu médico!

1. Rouquidão ou tosse - sem esta.' res
friado.

2- Qualquer nódulo persistente - emoo

ra sem dor.

3. Hemorragia irregular oriunda de orifí
cios naturais do corpo.

4 Qualquer ferida que se prolongue por
mais de um mês, especialmente na

bôca, na língua -ou nos lábios.

5. Mudança de coloração, de consistência,
ou súbito crescimento em manchas,
verrugas ou cicatrizes-particularmen
te em cicatriz de queimadura.

6. Perda de apetite; distúrbios persis
tentes em hábitos normais de elimi
nação; indigestão prolongada.

Você veTá o nome 5QUmn nas prateleiras de sua farmácta.
Nas receitas de seu médico também. Porque SQUIBB é um
dos maiores fabricantes do mundo de penicilina, estreptomici
na, vttaminal, anecUsicos, hormônios e outros 1TIedlcamentos
receitados pelo seu médico para restabelecer ou asseguraT sua

saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas de Squlbb têm

descoberto, 9perfeiçoado e produzido medicamentos para me
lhorar o padrão de $al1de e aUvt4r o sofrimento hUm4'11O em

_do o mvmlo.

Se o seu caso é de cân; r ern ccmêço, seu
médico pode salvl11·-the a vida

o CÂNCER INCIPUNTE EM GERAL
PODE �. (R COI.\lTROLADO I

Hoje, se diagnosticado no início,
o câncer é controlável. E a pre
sença de qualquer dêsses si
nais não quer dizer que o sr. te
nha precisamente câncer. Em 109
mulheres que procuraram uma

grande clínica para exame, 98não
apresentavam câncer. Não tenhá
medo de consultar. Lembre-se
'de que o perigo' maior está na

demora. Não negligencie. Se ti
ver qualquer dúvida, consulte O

seu médico imediatamente!

SQUIBB
FARMActUTlCOS

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva sem demora ao Escrítorío Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
oritorio se encarrega de acompanhar e requerer no Mínístérío da
Justiça o que necessarío 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, !

.!++:,,:..:..!..!++!...!..!...�....�....�....�....�....e....�...�....�...�...�....�....�"�....�.�!l
�.
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1: O Sangue é a Vida :i:
y �
�:. ,.'1';1.' ...�+
y � 'L
y L
� PURGUE O SANGUE DE PRE.FERÊNCIO AQ :mSTOMAGO �
�. �.
� Inotesioo ao organismo - Agradá-. ��:. uel como um licor ��

�:. REUMATISMO 1 SIFILIS! .i.�t Tome' o popular depurativo com- �t.�:. posto de Hermofenil, samambaia, �t.�:. nogueira, pé de perdiz, salsaparrí- ��

�:. lha e outras plantas medicinais de ..'t.
�:. alto valor depurativo. .!.
+t Aprovado pelo D. N. S. P. como ....

.

�+. medicação auxiliar no tratamento ..�.
'.:. da sifílís e reumatismo da mesma

..�.
�i.. origem. .�+
9 �
.................................................� � � +. �.+ �..� ....

. � � � ... � � � ._� �� � � � � � � � � � � � �

LIRA TENIS CLUBE

Programa para o mês de Junho: Dia 20 - COCKTAIL d'ls 9

ás 13 horas - dia 26 sábado - tradicional baile de SÃO J()};O,
com queimada, pinhão, batatas assadas e surpresas; mesas a rese:'v::n

na Relojoaria Moritz a partir de 21 do corrente a Cr- 30,00; dia

29 (terça-feira), grande matinée infantil, com inicio ás 15 horas:
NOTA: Pede-se aos srs. sócios não se fazerem acompa:lhar

de pessoas não associadas.

Ingresso talão do' mês de Junho.

Barafa «Chrysler»
Vende--se uma, em ótimo estado - 110 H: P. Tratar com Lourival

Almeida - telefone 1.406.

...

A DIVULGA.CAO
Revisia do Paraná .para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

�05 CO�If�:
DO TRABALH04'

SeDE SOCIAl..:

PO�l'O_A��&gI
RUA VOL(JNTÁRIOS DA P . .'.. íRJA N.O 68 .' I.· ANDAR

'" ".\ POSTAL. 563 - TELEFONE 6�'O • TEL.EGRAMAS.: .MOTE"CTOR.v

Agencia Geral para 8tH. Catarina
Jiua Felipe Schmidt. 22 � Sob.

C'at!(;a Postal, 69 - TeL "Priltec!ora" - FLORIANOPOLIS

1

Mamãe deixundo o hosptt.at, inteiramentp
restabelecida!

A CIÊNCIA GANHA TERRENO
CONTRA O CÂNCER! •

Cientistas do mundo inteiro es

tão enfrentando o problema!
Fazem experiências. com hor

mônios, por exemplo, e com subs
tâncias novas, rádio - ativas e

químicas, na esperança de um

novo. tratamento. E de grande
importância é saber o público
que o câncer Pode ser domina
do quando descoberto logo no

início e convenientemente tra
tado. Felizmente, o câncer em

geral-dá certos sinais de alarme!

Oi---=';
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Sob os auspícios I
da FAC, assistiremos na noite de depois de amanhã 'a grandiosa

e empolgante «Corrida da .Fagueíra», que contarà com o rnncurse dos. atlêtas mais
destacados da Capital.

. CONVENCER, .. O AVAl GOLEOU
Saol (2), Nlzeta, Detinho e Bráulio, os goleadores.

boque·Dse. - Vitorlosns·---também os aspirantes do Avaí.
.

:::: ..'.':.:.':.::.:.:.. ::::.:::.::..
Q "team" do Avai que no domín- Bocaiuva. Lutou muito no pví- bílítação da péssima impressão Haroldo e Getúlio assediaram mUJ- I Os quadros Jogaram aSSIm ror

gO' que passou foi ao campo da oípio, dado o ardor com que os causada no .períodc inicial? O es- to bem os dianteiros Nízeta, Bráu- : mados : Ava,í - AdoHinho, Faté
F, C. D., para enfrentar o Bocal- boquenses se empenharam na lu- quadrão boquense iniciou muito lio c Saul, e isto na fase pl'-imá-I co e Ivaní; Bitinho, Bôos e \Te:�
va na peleja única da rodada nu- ta; inaugurou o escore e nada bem o prélio, dando a viva irn- ria, sendo que no tempo secundá- i zela; He!inho,. Nizeta, Gil Br�uh()
mero dois em disputa do Campeo- mais fêz na fase 'suplementar. pressão de que podia passai' pelo wi·o pouco puderam tazer, sem o: c Sau!. Bocaiwoa - Arí (Dinar
nato de Profissionais-Misto, de- Mas na fase derradeira, os avaía- "azurra", tais os ataques em auxilio neoessário do ataque e da I te), Honduras e Dinarte (Getúlio l ;
cepcionou aos olhos de quantos se nos viram a contagem subir alé grande escala ao arco por Adol-. zága e com a equipe reduzida para! Getúlio (Nillinho), Haroldo e Pi

encontravam na velha praça de cinco e isso já bastava, pensaram finho, que, com Ivanf e Fatéco 10 homens, pois Arí foi expulso res: Renato, Niltinho, Moacir, Ari

desportos da Praia de F�ra. eles. Mas nós não gostamos. De que como os únicos elementos convin- do gramado aos 28 minutos, por e Careca.
Cotejou o alví-celeste com um Mas nós não gostamos. De que centes, eram desfeitos, porém com indisciplina. No Avaí, como já disse- Foi fr.aca a atuação do árbitro

conjunto modesto, sem
I

contesta,. serviria o placard em movimento grande esforço e perícia. No trio- mos linhas atraz, o ponto alto foi JoséJUl{�iro.
ção o mais fraco dos concorrentes favorãvel se deles se esper-ava na- médio do Bocaíuva residiu o pon- o. tr-io-f'inal, � 'Iando fraca a in- Na partida prelirninar, travada.
ao certame da cidade, como é o da mais menos do que uma reha- to alto da equipe. De fato, Pires, tarmediárâa cl regular o ataque, entre os aspirantes dos mesmos-

-----'------.---------.----.----------
- ..

onde somente apareceu corri de-s- clubes, vencendo-rambém o Avaí

taque o 'extrema Saul, secundado por 5 x 2, tentos marcados por Ma-
-

por Bráulio, Gil um pouco emba- fra (3), Guida e Benjamin, para.

raçado nas jogadas e Nizeta foi o vencendor e Laudares e Regis
um elemento nulo, Helinho, que para o. vencido, que jogou com

apareceu no lugar de Felipinho apenas 9 elementos. Os quadros
que se 'encontra impossibilitado, foram- estes: Avaí - Rubinho, Pe

não fêz grande coisa mas pelo dro e João; Guido, Tavares e Pata;
menos não decepcionou. A linha Rebelo, Mafra, Benjamin, Línhares,
média apresentou Bôos mais con- e Poli. Bocaiúva - Quirido, Enio
vincente do que V�'zola e BiU- e Hilarino; GoularL, Paz e Waldir;

nho, sendo este o. mais fraco da Begis, Bode e Laudares. Serviu

clE'rosa. No Bocaiuva, gostamos como juiz {) sr. Manoel Tourinho.

mais de Haroldo seguindo-se os Q "SCRA'rCH" DA SEMANA
SCI1S cernpanheiros Pires e Gelú- Dando apreciação ao prélio en-

lio. No ataque o melhor foi Nilti- tre Avaí e Bocaiuva, realizado an

nho, secundado por Careca. Ar], te-ontem, formamos o seguinte
2° páreo Canóe - 1.000 me- cio Couto, campeão brasileiro de' Moacir e Renato nada fizeram, "schalch" da semana: Adolfinho

tros - Homenagem ao remador 1936 e participante das Olirnpin- No lrio-flual, boquense o- mais (A.), Fatéco Lá.) e Ivaní (A.); Ge
Joaquim de Oliveira, - campeão bra- das de Berlim no mesmo ano -

fraco foi o guardião Arí, sendo os túlio (B.), Haroldo (B.) e Pires
sileiro ele 1936 e participante das Patrocinado!': Sr. Charles Edgar zagueiros Honduras, regular e IB.); Helinho (A.), Niltinho (B.}.
Olimpiadas __.' Patrocinador: Sr. Mor itz - Guarnição vencedora: Dínarte bom. Gil (A.), Bráulio (A.) e Saul (A.l-
Alberto Moritz - Vencedor: Ar- Patrão HeliLo Moritz, voga Valrnor Os tentos foram conquistados CONSORCIOU-SE O MÉDIO ADÃO
-naldo Ohiriguini. Vilela e proa Arnaldo Chiriguini.

A boa organização do programa 30 páreo - Tales a 2 remos -----,- Taça 11 de junho.
fêz com que a regata constituísse :1.000 metros - Homenagem a Fio
um espetáculo de raro brühantismo, i-avante Chiriguínt, campeão es

COIDO poucas veses nos é dado as- tadual- .em 1918 _ Patroclnador :
sistir. Todos os náreos, em número Sr. Manoel Galdino Vieira - (luar
,fIe cinco, foram bem corridos,' de- nição _ vencectdra : Patrão {I e lito
monstrando os remadores bom pre- Moritz, voga Carlo� Mo!'itz e proa
paro físico ·e téonico, fatores ess·es Roberto Müller ..

que evidencia os conhecimentos do
diretor de Rega,tas, Alberto Morit.z,
e o incentivo dado pelo presi�enl('
do Clube sr. dharles Edgar Moritz.

.Ambos trabalharam arduamente,
�.lIxilia,dos pelos demais diretorws di)

v.lvi-celeste, p::tra que o espetáculo
remístico de domingo atin.gisse o

brilho desejado. Muitos dos com

peLidor.es são ainda novatos na

arte de r·emar, prometendo, futu
ramente, fazer valer a classe e a

técnica nos granue's embates náu
ticos que v:irão.
A regata .esteve pres-ente, acom

panhado de sua exma. ,espôsa, _ o

famoso "scuIler" ,Antônio> .Rocha
que há muitos· anos ·ef.etuou com

grande êxito o arrojado "raid"
Santos - Buen�s Aires num "dou�
ble-scul!". S. excia. mostrou-s·e sa..

iisfeito com o que viu, t.anto que
f.elicitou (I sr. Charles Edgar Mo
ritz pelo brilhantismo da competi
ção.
A '>Sensacional regata enc'errou

se com a solenidade da e-atI"ega
das medalhas oferecida-s pelos pa- Campeonatot.rocinadores dos diver'sos páreos. Em virtude da desis-tencia do de futebol, sondo enLão proclama-A banda de música da Polícia ,-'

Avaí que ainda :não ·está com o do vencedor o Boc,aiÍlva. O próxiMilitar, gentilmente cedida, abri-
Ih t t·

seu conjunto completo, deixou de-,' mo jôgo a roalizar-se na tarde do
an ou acampe lção. f t d 'b I 'I' t

,.

l' 'd' L dD
.

- ,er e e ua o sa ac o o pre lO en re !' prOXlmo (ommgo, sera ISpU a o
amos a s·egml' os re·suIt·ados: _ , , . .

10 á E t t
o alvl·celeste e o Bocamva, em dls-I pelas eqUlpes do Figueirense e do

p reo - s rean· es - loles '····1 OI'
•.

4 1 00 .',

I
puta do cer"ame mianto-Juvel11 ImpICO,a remos -

. O me[,ros - Ho-

me,n�g.em ao rem8:_dor .em atividade 7-
� , -

d I f C' '!k.
OtavIo Lopes de AgUIar, campeão aniverSarIO o a;e BUUe
brasileiro de 1936·e partiCipante A última qtli nLa-feira foi festiva. çes mais qneridas do momenlo.
das Olimpiadas - Patrocinador: para o Iate Clube de Florianópo-! Nossos cumprimentos mui respej
Sr. Roberto Müller - Guarnição lis, que viu transcorrer o seu 7°

II
tosas aos denodados diretores do

vencedora: Pa-Lrã.o - João N. Spy- :wiversano de fundação. grêmio da Pedra Grande, na pes
rides, voga - Djalma Ferrari, S00 Contando já um cartel invejável i'OU de seu esforçado presidente
ta-voga Hélio· Morilz, soLa-proa 00 vitórias tanto no EsLado como Adolfo Nicolich da Silva, formu
WaHace' Vaz e proa Augusto Sa- no país, o Iate Clube oe Florianó- lando creseentes vaLos de prospe-
raiva. poli.s, reprcso.nta uma das agremia- ridades.

EMBORA SEM
5 a O no marcador.

••••• ••••••• •
-

!' ..

.... .. .. '� � .

I

Direçia de PED.RO PAULO MACHADO

Alcançou grande sucesso a regata ,interna
do Clube Náutico Riachuelo

Numerosos aficionados do espor
te do remo acorreram na manhã de

ante-ontem ao bafrro da Rita Maria
para presenciar a grandiosa regata
íuterna, comemorativa do 33° ani
versário do Clube Náutico Ríachue
lo, ocorrido dia 11 último.

BOCAIUVAo
ExpUlso O guardião

na seguinte ordem:

Nizeta, aos 12 minutos do pri
meiro per-iodo, bem servido por
Gil ; Relinho, em visivel "off

ao side" aos 4 minutos da fase final;
Raul, aos 6 minulos (ess0 tento
foi ilegalmente conq"üstado, visto

ter SanI
.

cometido foul violento
no guardião); Bráulio, aos 26 mi

nutos, e Raul, poucos minutos de-' última, retornando em seguida
pois. Curitiba.

Esteve. alguns dias entre nós o

médio direito Adão, antigo defen
SOl' do Caravana do Ar, desta Ca

pital, e presenteménte defendendo
as cores do •. onze" de profissionais
do Coritiba F. C., da Capital para
�aense, onde vem tendo destacada

páreo - TAÇA -ii DE JU-

1.000

rola a 4 r-emos

metros - Homenagem
maior "rower" ca-Lar'inense Orlan.
do Cunha, 9ámpeão brasileiro de

'tt13õ,�part!cipante das Olimpiadas
e hepta-campeão ·esLadual - Pa-O barco Jnpy, timoneado por

João N. Spyrides e tendo como re- tl'ocinado polo sr. Emídio Cardoso

madore's 1l\'liIton Cunha e João. Gas- Júnior - Guarnição vencedora:

parino da Silva. aba,ndonou a pro- PaLrão Rolito rvI01'ÜZ, voga Arnol

'va por av'ária no início do páreo. do Silva, sola-voga JOI'ge 'I'rilha,
40 páreo - Ioles a 2 remos -, sota-proa Antônio Trilha e proa

1.000 metro," - Homenagem a Dé-! Euclides Pel'e-ÍI'a.

Campeonato Citadino de Basquete
Em' virtude -de deficiencia . de dos 'seguintes encontros:

energia elétrica na noi·te de s·exta-· Ubiratan x Figueirense. Juízes:

feira, a rodada H. 2 do certame ci- Gumercindo Tolomioti e Aldo Nu

tadino de cestobol, constante dos nes.

jogos Fig'ueirense x Barriga Verde Caravana do Ar x Barriga Verde.

e Clube Doze x,Lira, foi adiada, fi- ,Juízes: Oscar Capela e- Osní Bar

cando transferida, conforme o re- Dato.

gu�a'!llento, para o final do certa- -Serão doi's -encontros sensaCio-1me. nais, destinados a agradar a nume-

Os jogos ele hoje: rosa assistência que certamente su-
, O 0ampeonato de c.esLobol deve- pedotará a pr,aça desportiva do
rá continuar na noite de hoje, na· clube da cobn�, considerando-'se'
cáncha do Lira 'l'e-nis Clube, com I que nenhum dos quairo

- clubes

_início ás 19 horas, com a realização ainda sofreu uma derrota.

Infanto Juneoil de FUlebol

!

atuação.
Adão consorciou-se sexta-feira

a

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

PODB DORMIR TRaNQUILO I

.JAZ o chámal'á na

HORA CERTA!

LUMINOSO

Cr$ 185,00

NÃO LUMINOSO

Cr$ 170,00

Dilt:i:�í�O ::� N c K. S. A. _ PÔR T E) A l E G R E

OMEGA * TI550T * JAZ:

I
------------'---- ------

---------- -----"-_.�--
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DR. POLYDORO ERNANI DE S,

THIAGO
Médico e parteiJ!"iIo

Do Hospital de Caridade de Flo
.

rianópolís. Assistente da
Maternidade

Doenças' dos órgãos internos, espe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhora"

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAB

DIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: - Pe

la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Maternidade (Cliuica
de gestantes)

Á tarde no consultório das 15 ás 19

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vital' Meireles n. 18

Fone manual li702
RES1D:BNCIA: •

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

Clinicá Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Mêdíeo-Operador-Parteire

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
.Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

I
"

---'---
- - ----

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

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

Federal
Ex-interno ck Hospital P�.iquiá
trico e Mauicômio Judiciário

da Cap'ital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NI!:RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone: _

Ceomsultório - 1.208.
Residência - 1.305,

DR. LINS NEVES

Diretor da Ma�rnidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle c tratamento

especializado da gravidês. Distur

bios da adolescência e da menopnu

sa. Pertubações menstruais, in�l'l'

mações c tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru

turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OPE-·

'RAÇõES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
Distúrbios 'll·erv·osos - Esterilhtade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TeJ.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI
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, tiroí
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovár ios e trompas. Varicocele, hidra
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraíso), Te!ef. 1.598

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

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

Dr. Panlo Fontes
Clínico. e operador

Consultório: Rua Vitor Meir'eles, 26.
Telefone: 1.4.05

Consultas das )0 ás 12 e das 14 A.
IS hrs, Residência: Rua Blumenau.

22. - Telefone: 1.620Dr. Newton D'A�ila
Operações - V.ias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento da colite
amebiana,

Fisioterapia - Infra Vermelho.
Consulta: Vitor Meireles, 23 .. Atende
diàriamente às 11,30 hrs. e ã tarde,
das 16 hrs. em diante Residência:
Vida] Ramos, n .• 66 - Fone 1.667

Dr. Mário WendhauseJi
C1lnica médica de adultos e criança. i

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

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

Telef. 812

V. S. deseja cooperar ria grande obra social de recuperação
dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Oatarí

nense, em poder desta redação.

\.

"

120 eraus
4�irnlJ, de
tero ...

,

sempre

seguro e

inalterável!
o calor geradoporumapare
da brusca de seu carro pode
atingir, nos freios, a uma

temperatura de 120 graus,
ou mais, acima de zero.

Parte dêsse tremendo calor
esvai-se no ar... mas não

tanto que impeça um alto

aquecimento dos tambores
e cilindros, Daí a razão por

que é essencial que o fluido
dos freios hidráulicos supor
te, sem se alterar, as mais

altas temperaturas... Daí
a razão por que o Óleo Delco
Super 9 corresponde sempre
�

à confiança de milhares
�- de automobilistas!

O Óleo Delco Super !}
não ataca a borra

cha, riem os metaic
e não causa depósito",
nos pistões e cilindros.

Prefira, pois, lDJeO'Delco
Super 9.

PIlRI1 FREIOS
HIDRáULICOS

Pdra vendas ê serviço procure os. Distribuidores e Concessionários da

o Crédito Mutuo Predial. ofel'Jic41
aos seus associados o melhor PIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00.
mensais.

GENER.AL MOTORS DO BRASIL S.A.

Dr. Lindolfo A. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista.
Civel -- Comercial

Constituições da sociedades
e .er9iç08 corebtos, em geral.

Organizações' cantabeis.
Registro. e m!U'ca., di..pon'do.
no Rio. de corre.pondente.
Eaeritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Da. 8 à. 12 hora.,
Telefone 1494

�. • • •• •••••••••••••• • ..... """I

•

PASTA DENTAL
ROBINSON

O Cr�dito Mutuo Predial, ofere
ce ao••eus aeilociado8 o nulhol'
plano, no melhor lIorteio, por Cr�
5,00 menllaie.

Ó/�o
Dellco
SUPER 9
PRODUTO DA GENERAL MOTORS

Irmandade do S .. Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade
Edital' de Fornectmento

.De ordem da Mesa AdmiÍlistrativa da Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos Iinter-essados que, até o dia 30 deste mês, às .12 horas, receberá esta
Irmandade 'e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fecha
das, de -todus os artigos necessários ao seu consumo, durante o se

mestre de Julho a Dezembro do corrente ano.

Oonsístór-io em Florianópolis, 18 de junho de 1948.
. José 'I'oleniino de Sousa, Adjunto Secretário .

FARMACIA ESPERANÇA
40 F.rJll&�.tfeo 1RLO LAUS
Boj 111 IlHá • na .referUa

llrepe ..d.1lafa • _r
·

_ B....'itIu _ P.....
..riu - ..�" •• lten�ItL

t1ara....... exata .......... I'eeefblirle .........

Representa�õe5
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇÕES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
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Flor.an6poHs, 22 da 'linho'd. t948

música e seu corpo de cantores,
são conhecidos em inúmeros lu
gares onde se ,exibem sempre vi
toriosamen te.
E Monsenhor Flanagam, admi

j'a'do, respeitado, imitado era cha
mado por tôda a parte, para orien
tar à construção de outros ,esta

belecimentos, não só na América,
como em tôdo <O mundo.

O tipo-; mais perfeito de "Boy',g

patrício, que é, sem, dúvida, Uln:1

,iligna expressão de cultura da ,:10-

derna geraç,ão de educadores br'lsi
leiros.ToW'n", no .;Brasil, é .o Educandá

rio "Dom Duarte", em' São Paulo"
mantido pela Liga de Senhoras
Católicas.

Prefeito
Da NovaO govêrno americano, grande

admkador e que sempre deu ple- Encontra-se n.esta Capital, ,�esde
no apôio .a obra de Mons,enhor ,Fla- sábado, procedente de Joaçaba, de
nagam� convidou-o para- orientar cujo Município é Prefeito, o sr. I)s
o probJ.éma da criação e' organiza- cal' da Nova, que se faz acompa
ção de idênticos educandáriÜ's no nhar de sua exma. esposa' d. Alecia
Japã.o, na Itália, na Áus,tria e na ria Nova.
.Alemanha. O ilustre hospede acha-se hr,spe-
Embora meio doente. Pc. Fla- dado no Hotel Gloria, onde te'n S1-

nagam partiu. l"oi recebido pelo do visitado por- seus amigos.
próprio Imperador, no Japão. Em "O Estado" cumprimenta o ilinâ
Roma, Pio XJI .o .cumulou de aten- mico administrador com votos de
çães. Na Áustria, foi recebido com feliz estada n.esta capital.
() mesmo ,enüisiasmo; partindo a

seguir para a. Alemanha, onde vi
iimado por uma símoope cardía
ca, falece'u no Hospital Militar
Americano, em Berlim, no dia 15 Para aproveitar convenientemen-
de maiü próximo passadD. ,te os alimentos, o organismo pre-

Seu corpo foi transportado nu- cisa de certa quantidade de água,
ma "fOrtaleza voadora" pa�'a a diàriamente. Sem água, tal como o

América, onde foi sepultado na I mo.:or ,sem lubrificante, todos os

.capela de "Boy's Town ", cont'.or- (,rg'aos trabalham mal., acarretan-
-me s,eu de,sejo. I do sérios prejuízo" à s-aúde.

A nação americana, cujo nível Quando sentí.,. séde é sinal de
moral, social-e religioso, a obra que seu organismo .necessita de
de Monsenhor Flanagam, elevou água. Atenda-o, se quise?' con-

grandemente, cobre-se de luto e serval' a saúde. - SNES.

O PRECEITO DO DIA
VERDADEIRO LUBRIFICANTE

DO ORGANISMO

Homenagem ao Desembargador
Medeiros Filho

Hoje, no passaf.
Significativa, porque muito sen

sibil izou o homenageado 2 de

grande valia pela expontaneídade
com 'que foi ditada, constituiu a

singela homenagem prestada por
uma pléiadc de distintos médicos

-Morreu o fundador do "Boy's Towon
Em sua edição de 12 do corren-t presta as mais significativas ho

<le a "Folha do Dia" da,vizinha

I
menagens à memória dêste saccr

capital gaucha, trouxe ,a dolorosa dote ilustre, que. embor� filho de

notícia da morte do célebre edu- outras plagas, pois, nascido na 11'

cador católico, Monsenhor !<'LA- lauda, tanto fez em prol de seu

NAGA,M, uníversalmerrte conheci- engrandecimento mostrando [JO

<lo e admirado -através de sua írn- ,mundo cético de hoje que um

portante. e gigantesca obra, a: apóstolo de Cristo, acima de tudo,
"BOY'S rrO\VN". coloca a sua fé, o seu ideal l Onde

Quem assistiu aos filmes" 80- quer que se encontre, dentro ou

mos todos irmãos" e "De braços fúra da Pátría, êle realiza a sua

03ibertos ", teve ensejo, de observar missão total, integralmente I
a perfeita organização e o or lgí , O Presidente Trumann Joi o pr'í
nal sistema educatívo da "Cida- meiro cidadão americano 3; I,ele_
de de Meninos", que alcançou pie- gra:fal' à diretor ia de "Bov's
namente o seu' ohjetivo : a regene- Tuwn ", em termos de proíunda
ração da Juventude desamparada. consternação.
Défnütivamente organizada em Por isso, a existênoiü do Pn .

. ::::� �:taUl�:tiL�!Ç�rof��;:,l'áV�� ����a:��a:�� j�:;i� ::�:��l�g��i� Na RS's'e'mble' l-a Legl·'slat·'I·vaverdadeira caridade cristã, ídes- rá na memória daqueles que o desta Capital ao ilustre descmbar- N ",'"Jizada por alma de apóstolo, a conheceram, quer pessoalmente, gador, dr. ,João da Silva Medc írus
"Boy's 'I'own", se' situa perto de quer através de sua realização. Pilho, digno Provedor da :Vl cs a Homenagens aos prefeitos e verei! dores da lJDN.Omaka (Nebraska), nos Estados Oxalá, na admiração desta vida Administr-ativa (Ia lrmandade do
Unidos. fecunda de exemplos e ensinameu- 80111101' Jc,",ú:; dos Passos e H05j)i- 05 interprete5.-0 Anlve sério da P, omulgação d""Compreende uma área de ma is tos, possamos nós compreender o Lal de Cal'idade, inaugurando, �;i- ( d E d d R I Md 900 j í "O' I .1 taí

. _.

L' d -, onstituiçcio O �tâ O O ic.- ritere·,ses de ,F,,.·e acres (e erra, com;) Pi,:-! va ar ue ,aIS 1111CIa rvas, rance a bado último, a placa em que é da- - tr

!Ílcio.s, calculados em vários mi- quem' as possuir, o esttrnuto, o do o nome de "Provedor Medeiros Após a leitura da ata da ,"C�S';ll �- P. T. B. e Cardoso da Veiga -_

I,
-

d dólai P I f' indi 'I'
.

I t d anterior, que não sofreu emenda, ,P. R. P.noes e ares. Dr e a se or- ln rspensave apoio mora .e ma e· Filho", a uma das salas aquele
muram mais de 5.000 rapazes, que, rial para que elas se coucretízem pio estauelecimcnl.o.

I) sr. Presidente mandou se proce- A proposição do sr. Magalhiie�
h'

-

1 t id dâ ssi ,

c mo "B' 'I' "d J-
"

�J desse a leitura do expediente. 1..111 Machado fOI' aceita 1111anl·111el111'Jo,t"'.oje sao rones os CI a' aos, nos a .sim o oy s own . o srn seu rcquertmento a ,,' esa � "l" 1\ • ,

c

E t d U id' G dá 1"1' 'a gl'and'� a'nl1'go "'a r.. lI' 1" L' l- 'd'eI seguida deu a l),alavra a clueril dela - Proto!l'en,es VI'eI'loa - P . ..:. D•.
s a os UI 'Os, , ana a, ; I l,pIU. s,' .'\:: " U Juveu u( e, (l ü( IY\llstra lv,a, en (la preSl I, a pe- � . J

Havai e MéX'ico, imOl'ta:1 educador PADRE FLANA- lo sr. Hecl'eLál'io Geral, ,prof. LuiJ. quisesse fazer uso. Com a palavra -, Dá conhecimento do recehifliçn.
U 'á f

�

I GA�,r! "

h B j T' d d (o deputado João José, Uner ucJC'ilis- teJ de um ofício, ol'iunclo' de ]\'I_.'lfloo_nm o a ormaçao mora e re- m.. . • ;:,anc es ezerra t a !'ln a e, nos ",

líg'iosa, embora sem obrigae,fio de imp.edimentos ocasionais dos srs. ta, comunicou à Casa se acha- cuja leitura proce,deu. Trata\'8-:,C-
crença espeCificada, ao espol'Le, à J. Rob,erto Morlal*ra Provedor e ViceJProvedor, os sig- rem em um dos salões do Palá- de altos interesses do mesmo munio
música, à arte, ao preparo ÍJrofis- ti

nal árj,os homêl1'ngeantes re",sal La- cio <la Assembleia uma comiss�o de cípio com fundamento em determi- '

Foi omitido, no rodapé de n(j�sa P f 't V d I 't
o

d Csional ,e intelectual, Padre Flana- ' ram a figura inconfundível do re el os e erea ores e elos pelO r,a o art. da onstitllição do Esta-edição de ante-ontem, o nome do t'd d'gam obteve formidável êxito. des. Medeiros Filho à frenle dos seu par 1 o, que eseJavam apre- do. Terminou por pedir que aq.le-autor, que é o sr. professor ,J. Ro- .

t
.

C 1 1
'"Boy's Tm,Wl" é popularissimo destinos' daquela Casa, já pela sua

sen ar a asa as suas 10mena![('IlS. es documentos fossem à Comissào
na América ,lo Norte. Seus qua-

berto Moreira, ex-diretor do ln�ti-
dedicação, ca-rinho e úande des- Assim, pedia fôsse nomeada JiaJ<l de Legislação e Justiça da Casa

orOoS de ba'se�ball, sua banda de
tuto ele Educação de Floriané-polis

pren'dimen{o que Ü' tornayam comjssão para acompanhá-la até () para que a 'mesma se manifesÍl'.
e ex-lente do mesmo estabelecill1,�n- .

t O P'd tmerecedor da perpetuação do sou ['eClll o. sr.' reSI en e nomeoU x x x
to, ora residindo na Capital da Re-' . -

t d
.

Pública.
nome numa <las salas do Hospital, ,�J11a comIssao compos a "os seglll)l-
como lima gratidão imorred'Ji,'a trs pal'lament:lres: Ribas Ram!'}��, do

Apressando-nos a repa,rar alfU& àquele que lanto tem trabalhado P. S. D.,Cardoso da Veiga, do P. R.
la falta, valha-nos ainda o cI1sejo l> B A'l d P T B F,pelo seu engrandecimento e pei,) ., raz ves, o . . .. e '(:;1'-

para acentuar o aprêço em qu � le-
bem-eslar dos seus internado�, reira de :M,ello, da U. D. N.

Pmos a colaboraç5.o espontâ'n.ea com Clleaada a Comissão de PreleÍ- 'I-Olor "atarl·nensepromovendo tôda sorLe de melho- � \J
que nos distinguiu aquele i!ustre V d

.

tramentos Lais como: ampliação, tos e erea ores ao reClll o, �::n-

exp'ondo DO RI·O"vasta do edifiüio, aq'Uisição. di) dou-a em nome da Casa, por <!csig-
'morden'issdmos a;par,elhos de va_ nação da Presidência, o líder lldc- A propósito �a exposição de pin�·
líoso custo' 'e vistosas instalações nista sr. .João José. Respond6li tura realizada :na Capital ,da n.epú�
e reformas internas, bem como as agradecendo, o dr. Wanderley .rOl'., blica pelo nosso talentoso conter..

'grandes ampliações e aqüisiçi)es Presidente. Convem esclarecer que c1âneo Curt G. Hermann, diz rJ ves-

de mohilj,árj.o e material model'- ::: sitada comissão, representandn a 'pertino "A Noite" o seguinte:
U. D. N., foi designada pelo COIl- "Chegado de Santa Catarina. _ de�
f(l'esso de Prefeitos e Vereadores onde é filho, está expondo, presen
Udenistas. temente, 'no AlItomovel Clube, o

Ao se retirar a Comissão. foi, C t G r:T A t' t ar'Foram parLicipantes da home- pmtor UI' • :l,ermanlJ1. r IS a 11
acompanhada até a saída' pelos -

t
.

t d Sl t' (n'J'cana,gem os seguintes médicos: dr. vocaçao, em onen a o la e,.

Augusto de Paula, diretor do H')s- mesmos ,deputados que á intrflduzi ..

no sentido realista, buscando na

pi,tal; dr. João. de Arªujo. médico
ramo no,tureza os belos temas que ela nos

do HospiLal, dr. Oswaldo Luiz d0
- Orty de Magalhães Machado - proporciona. É um auto-didata por

F. S. D. - Falando durante a Sl'S- . -

t
.

fI e'ncI'a d'e neHosário, direLor do Hospital �iili- ISSO, nao em a lU u ,-

tal' e médico do, Hos,pital; dr. Ho- são de ontem, referiu-se ao dia que nhuma escola ou mestre e revela o

era festl'vo para ó povo flumillcns�, "t I nót' el esfo'rço p'smero Gomes, diretor da Colônia eXI o ,( 'e seu av . �,-

Santa Tereza; drs. Polidora Erna- visto que era o do primeiro anivE:r- soaI. Sendo de tendência acadêmica,
ni de Rão Tiago; Newlon d'Ávila e

sário da promulgação da Con�;titui- roge à academia pelo traço pessoa!
Artur Pereira de Olive'ira, médi- ção do Estado do Rio ,de Janeiro.

que lhe caracteriza a obra. Em al

cos do Hospital; rir. Zulmar Lins Assim, uma vez, consultada a C;:8a, gllmas telas, revela a ingenuidade
Neves, diretor' da Maternidade pedia que fôsse inserido na ata d(:s d'e seu' temperamento, o que, sob

"Carlos Corrêa" e médico do Hos- serviços do dia um voto de reg.:>si- certos aspectos, é qualidade. Sua

piLai; dr. Antônio .Modesto P'rimo, jo, dan?o-se ,dele conhecimento as vocação nos autoriza a prevêr, lIês-'
médico 'radiologista do H. C., dr, Ss. Sxclas. Srs. Gov.�rnador ,e Pl'e-

Sé arti�ta, a sequência de uma 0hra

Al'ma:ndo Valério de-Ãssis:, diretor sidente da AssembleIa daquele Es.,
,segura, Icom apreciáveis atributos.'''',

da Assistê'ncia Municipal ,� méCti-eo i tado.
• •••••••••••••••••••••••••••

do H. C.; deputado dr. Paulo ,Fon- i Apoiando a homenagem pedida,
falaram os srs. deputadOS Bn'ido
Vianna ..L U. D. N. - Braz Alves

no, o que tOl'lla aquêle Hospilal
um dos mais eqL1ipados no gênero,
no Estado.

tE':; ,e clr. Roldão Consoi11i, médicos
do H. C,; ãeputado d�. Ylmar ue
Almeida ICorrêa, Pr,esidente da Le
gião Brasileira de Asistência; dr.
Tolentino de Carvalho, Prefeito
da Capital; dr. Remígio de Olivei-'
ra; dr. Antônio SantaeJa, cheJe do

PARA FERIDAS"
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R

NUNCR EXISTIU IGUJ:ll

I E I R AS,
ESPINHAS/ ETC.

f

A data de' hoje 'recorda-nos que:
- em 1633, a Vila da ConceiCão

n� Ilha de Itamaracá, capi tUlo�
aos holandeses ao mando' de Sie•.
gemundt von Schkoppe, apeza.
d f / ' r
os es orças envidados

-

pelo Capi.
tão-mór Salvador Pin.heiro;

- em 1839, as fôrças republi_
canas do Rio Grande do Sul to.
maram a cidade' de Laguna;
-- em 1840, o então Tenent., An

tônío Sampaio derotou um dos
caudilhos de insurreição mara__
nhense, o celebre Raimundo Go.,

Servia Federal de Doenças Men

tais; dr. Benoni Laurindo Ribas,
diretor do Departamento de Saú
de Pública do Estado; dr. Mader-
1'[1 Neves; dr. Mário Ramos Wen

dhausen, diretor do Hosítal "Ne.,
réu Ramos"; dr. Agripa de Castro
Farias, diretor da Colônia SanL'A
na e diretor da Divisão de Ma
ternidade e Infancia da Legião
Bras ileir-a de Assistência; dr. Per
cy de Borba, médico da L. 'B. A.
e ela Colônia Sant'Ana; dr. Rosá
rio de Araujo, Chefe do Serviço
de Saúde da Polícia mí litar; dr.
Alfr-edo Cherem, médico da Colô
nia Sant'Ana; dr. Lauro Daura,
chore do Serviço 'Médico da Esco
la Jndusu-íal de Fpolis.; dr. Paulo
Tavares, médico-chefe do 1° Dis
trilo Sanilário do D. S. P.; de. Mi
guel Sales Cavalcanti; deputado
dr. Biase . Faraco e dr. Fernandu
Emílio Wendhausen, cfiefe do Se('
vico Médico-Legal da Secretaria
da Segurança Pública, I

mes:
- em 1841, no Passo; de, São

Borja, travaram combate fôroas"
imperiais e republicanasa:
- em 1874,foi inaugurado o'

serviço telegráfico entre o Brasil
e a Europa:
- em 1890, foi assinado pel!},

Marechal Deodoro; da Nonseca, ().

oroueto da ConlStiLltiçruo Brasííeí.,
ra,

Andté Nilo. 'Tadasco

Amanhã s'erá discutido o projetO' �(ie lei nO 11, em face de uma qUt�S�
tão de ordem suscitada.

PASTA DENTAL
ROBINSON

FRECHA,MDO' •••

Rumores que resP,ingaram peln's frestas. da c,onvenção
lldenista, encerrada ante-ontem nesta ,Ca.pItal, narram o

êxHo da magna assembléia e c�ntaJ1j"tamberp, �lguns porme.no
r,es interessantes. Um del,es esta na ICIrcunstanc1a ?e, mesmo no

recinto fechado do par,tido, surgirem voz�s autoflzadas em de

f,esa de oerta comi,ssão 'orficial, atacada, aeream,ente, p,elQs srs.

'Vnld,emar Rupp e Hans Colin, ao que d1ze�. .,. "

Outro será o rompimento da Coluna 1a' VttoTtll; de Mafra,.
com a' U. D. N" por discordância com o" sls{,e'!Da eleItoral, pelo
qual1'oi (}scolhido o diretório estadual. Esse Sls.tema, ao. qu� tu

.do indica .fôra o velho sistema, aquele mesmo que mlll'ta gen
'�e sllPunhà abolido com a revü�ução outubrin� de 1930.

itMand-a a v,erdade reconhece'r que ambos .eS�E'S casos, (C

aeôrflo com os planos pre-estabeJecidos, são, apenas, prova de
vitalidade democrática.

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


