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T E 5 E N-E B U LO 5 A IComeçaram as_
A convenção da U. D. N., reunida há dias, nesta capital, aprovou demissões

a tese segundo a qual "propugnará na (ou, corretamente, propugnará Rio, 24 (A. N.) - O Presidente
a) defesa do sistema federativo", manifestando-se antt-íníervencio-

da República já começou a assinar,
nista e condenando "tôda e qualquer intervenção federal que venha a �

ferir a autonomia dos Estados e a Constituição Federal", A oportuní- ao que se informa, atos demitindo

dade de uma definição era evidente. O caso de São Paulo, agora pen- ocupantes inter-inos dos cargos
dente de deliberação do Senado da República, estava a exigi-Ia em consíderàdos excedentes ao servi
têr-mos de clara e insofismável atitude, em harmonia com ·0 impera
tivo do manifesto dirigido à !Nação, pela U. D. N. paulista, que reclama

precisamente a intervenção na grande terra bandeirante. Outras cor

rentes políticas fazem cõro a êsse clamõr, que visa a desagravar as

tradições de civismo e de legalidade por que sempre se bateu o Estado
de São Paulo.

A convenção da U .. D. N. catarinense, como fôra de esperar, de
finiu-se. !Não, porém, com a meridlana clareza 'que era lícito esperar-se,
em circunstâncias tais, que não comportam as ambigudades da tese A·cenando."atada pelos convencionais catarinenses.

De-fato, o sistema federativo, que se consubstancíou vitor-iosa- - •

mente no texto da nova Carta fundamental da República, não oorre o Rio, 24 (A. N.) - Notícias vln-

perigo que parecem �emer os udenistas da nossa ter�a: Por agora, tap- , das de São Paulo informam que o

t� quanto a percepçao aprange n.o panorama da política nacional, nao
g Te nadar Adernar de Barros con-

ha ameaças à manutenção do sIstema de Federação, que adota- �,r ,

mos e que, é óhio, ninguém pensa em romper ou reformar. A declara- vidou o senhor Aldo Lupa, do P,TB,
cão do udenísmo estadual é, pois,' já nesse particular, inócuo e intem- para dirigir a Secretaria do Traba-
pestivo.

, . . _ lho. Todavia adianta-se que o "e-
Mas ha ainda outras considerações, ,qne a tese nos sugere e que _

_ .

a revestem inteiramente daquela feição de mero pretexto para disser- nhor Aldo Lupo nao aceitou o CO!!·

tacões de embasbacar os espíritos menos familiarizados com a questão. vite.
Se, na verdade, a U. D. N. catari.nense condena a intervenção federal Acredita-se que o ato do gover-
quando esta "venha a ferir a autonomia dos Estados e a Constituição
Federal", é de subentender-se que a ela não se opõe, no caso de não 'se

nadar é consequência da falada

caracterizar pela fórma de violência àqueles princípios que constí- aproximação do PTB, com o senhor
Iuem bases jur-ídicas da Federação. Resta-nos, portanto, inquirir .se a Ademar de Barros.
U. ·D. N. paulista, certamente tão ciosa do sistema republicano em que
fie conciliam solidária e· harmônicamente autonomia estadual e fe-
deralismo, não está exatamente propugnando o que convém àqueles R t' B "·1princípios que também são seus, quando não só advoga, mas reclama ,e orna ao rasl
a intervenção em São Paulo. Ora, é incontestável que a U. D. N. ban
deirante, opondo-se ao governador Adernar de Barros, numa atitude
em que se lhe inco-rporam mais cinco das correntes partidárias mílí- cal' dos Estados Unidos no pró xi
tantes do oposicionismo 'pa\1lis.ta, não está promovendo nenhum aten- mo dia trinta, com destino ao Bra
tado à autonomia de São Paulo ou .à Constituição Federal. O que ocor-

re é coisa bem oposta, porque é em face da flagrante violação de tex- ,sil, o embaixador Oswaldo Aranha,
lo constitucional da República 'que o governador Adernar de Barros é que alí foi receber os títulos hono,
denunciado.

.
_ rífiCOIll das Universidades de Ha r-

Como Se vê, a tese dos convencionais udenístas de Santa Catarina, vurd e Princeton.
que, fó.ra de ,dúvüJ.�, pretenoeram definir-se ante o caso �b�e.tivo �e
momentoso; não fOI posta em têrmos -de franqueza e" preClsao, mas

esquivamente se -dissimulou no acréscimo duma circunstancial ao
texLo conciso. Não é necessário muito esfôrço para descobrir a brecha
deixada alí nac:uelas palavras que condicionam a intransig'ênci-a anti
intervencionista ,da U. D. N., cat,arineÍlse aos casos em que se "venham a
feri,r a autonomia dos Estados e a Constituição Federal'�. Sendo sa
bido que a ninguém, ou a nenhuma ·correnLe partidária ocorre pensa
me'nte diverso, ainda l1êsse particular ,a moção dos convencÍ<mais
udenistas é um modêlo de sermão no -de,serto. A isso se chama chover
no molhado.

. Mas é possível que tudo isso não passe de uma simples fórmula
conciliatória de ·profundas diverg·ências, que não per�miLiriam a clara
e franoa declaração da atitude assumida contra a U. D. N. de São Paulo
pela U. iD. N. de Santa Catarina ...

4�s cidadãos belgas
RIO, 24 (A; N.) - E' -o seguinte

o comunicado da Embaixada da
Bélgica: "Os Embaixadol'es 1:Ia Bél
gica convidajIl os cidadãos belgas
residentes n� Brasil, cujos bens remos contar sempre com a sua

situados na Itália, Rumânia, Hun- leal e devotada cO'operação em prt'lJ
gria, Bulgária, e Finlândia têm sido dos nossos ideais partidários. Cor
danificados em virtude de guerra, caiais saudações. (Ass.) Nerêu· Ra
f1 se darem a conhecer, nos próxi� mos."
maiS dez· dias, na Chancelaria da. _

Embaixada da Bélgi{)a, á Rua Ba- CODvenç·a-o dos·l'ão de Icarai número vinte e �eis, -

no Rio dE Janeiro. Ulteriormente republl·canos 0mformul:tt'ios próprio.s lhes sera� •
(I

fornecfdos, afim de que( possam FI-Iadelfl·aapresentar suas reivindicações aos

paises acima mencionados". Filadél<fia, 24 (U. P.) - Eram

quatro horas e dois minutos da
, madrugada, quando os delegados

Nada de grave· sairam da convencão r,epublicana,
depois duma batalha oratória de

Parnaiba, 23 (U. P.) - Já foi seis horas ,e quarenta minutos. E
localizado o ,aviãO! "Paulistinha" à!' últimas horas da tarde de hoje,
desaparecido em viagem para est� d6verão reunir-se para a'8sinar o

cidade. O piloto desceu -entre. Bar- primeiro 'escrutínio. Até agolI'a,
reirinha e São Luiz, aguardando Dewek continua francamenLe o fa-
gasolina. para prosseg'uir vôo. I yoriLo.

Um pinguinho � ..
Criticando, ante-ontem, o memo

rável discurso com o qual {) sr. Cid
Ri-ba:s, hllmanitàriamente , perdoou
ao sr. Waldemar Rupp a perda -do·

mandato, o Diário esticou meia
coluna de ,deepeito. Do mérito ·do
assunto ficou às léguas, penetrado
d,aquele' complexo de esmagamento,
já observado na bancada udenIsta,
à medida que o ·repr·e.sentante cha

pecoense ia arrazando as mentiras
da oposição. Esqueceu-se' o jornal
de uma passagem interessantíssima,
na sessão de 22. Quando o sr. Cid
lia um trecho, em citação, ofensivo
ao povo de Chapec6, o ·sr. Rupp
proLestou que nunca disse?'a tal,
que o conceito não lhe pertencia,
que nunca injuriára os chapecoen
ses, etc. Como a citacão fôsse do

Diário, os deputad05 udenistas, ao

serem notifica-dos disso, baixaram 'a

cabeça e meteram a viola no saco.

Defender o Diário seria acusar () sr.

Rupp ...

Acintes russos
Berlimem

Berlim, 24 (D. P.) - Foram re

forçadas as patrulhas militares
norte-americanas nesta capital, em

yista de os Russos terem cortado
todos os abastecimentos para os

,seus 250 mil habitantes. Não ,só fo
ram interrompidas as ligaçõ,es fer
ro;viárias e rodoviárias, e forneci
rovia e rodoviárias, e fornecimento
mento de eletricidade e em parte até
o suprimento dágua. Mas agora sur
giram também balões de barragem
sôbre o chamado corredor aér,eo,
através da zona soviética, aparen
temente com o intuito de dificultar
a chegada dos aviões aliados a:
Berlim.

o «bicho»-o
enganou.•.

A critica, por isso e por outras, Recif,e, 24 (A. N.) - Foi dC8co-

restou apenas quanto ao tamanho berto na Delegacia Regional do
do discurso. Instituto do Açucar e do Alcool,
E, com referência aos ,d-ois ,exem- um -desfalque ·8uperior a um milhão

pIos citados pelo jornal, um não de cruz'eiros. O funcionário respon_
está provado. O ódio que o Diário sáveI confessou ter perdido todo
afirma ter o povo, do sr. Getúlio ê8se dinheiro nQ' jôgo do bicho,
Vargas, Ó inventado! Se fôsse real, pois jogava diàriamente milhares
.o sr. Getúlio não -seria eleito por de cruzeiros não só no Recife, como
;(lito Estados. . . por via telegráfica em SãO' Paulo.

ço público. As prímei ras demissões

atingiram .o pessoal do DASP, pois
vinte ,e oito excedentes daquele
orgão .iá foram demitidos.

Rio, 24 (A. N.) - Deve ernbar-

Na Assembléia Legislativ
Exploracão do petróleo. Centená ,já] �,�

. da colonizaçãc açoriana. l'õ>.�
._ Outras Dotas. 'i��;�

Na sessão da 23 do mês' corrente, • bre a, data em que deve ser lançado-
o deputado petebista Sr: Saulo Ha-! o selo comemorativo ao primeiro
mos, usando da palavra, referiu-se centenário da colonização açorrãna
à expíoração e defesa .do petróleo no nosso litoral. Como membro da

por nacionais, lendo, a propósito; Comissão, alvitrava fosse durante o

uma oarta do venerando e ilustra- mês de Outubro, quando dar-se-á,
do jur-ista Des. Dr. Salvio Gonzaga. nesta capital, a reunião (lo Congres
Também se ref'eríu à personalidade so de História.

do Sr. juiz Dr. Patrocínio Gallotli, A Comissão de Legislação e Justí

presidente do Centro de Estudo, De- ça foi convocada para logo após à.

fesa e Exploração do Petróleo Na- sessão.

cíonal. O projeto nO 1, redação final do

Antes de ultimar a sua oração, o nO 6 e projeto-de-lei na 1 foram

orador solicitou fôsse a citada carta unanimemente aprovados.
inserta na ala dos Lrabalhos do dia. � Ribas - Ramos - IP. S. D. �

Apoiando ,3; proposição do parla- Terminando hoje o prazo legal pa
mental' petebista, usaram da pala- ra envio de emendas ao Projeto do

vra Ss. Exas. .Nunes Varella - Li- Regímentc Interno da Assembléia,
der do P. S. D. --,- João José - Li- êsse parlamentar tomou a palavra,
der udenista e Cardoso, da Veiga, durante a ordem do dia, apresen-

do P. R. 'P. _

lando várias emendas de redação
A inserção foi aprovada.

.

ao citado-Projeto do Regimento In-

.Na sessão de ontem, falou o Sr. terno da Assembléia, justi1'icando
Rodrigues Cabral- U. D. N. - Sô- as oralmente em seguida.

Vereadores
DO, Catete

Rio, 24 (A. N.) - O Presidente
da República deu sua aprov.ação
li. minuta do contrato de emprés
timo entre a "Export And Import
Bank 01' WashingtOln" e a Compa
nhia do Vale do Rio Doce.

O referido empréstimol é de sete
milhões e quinhentos mil dólares.
Rio, 24 (A. ,N.) _:_ A Câmara dos

Vel'eadore.s, rep·re�entada por Lo
dos os seus membros, incorporados,
estev'e em visita ao Presidente da
República. Os vereadores. foram
recebidos pelo General Eurico Du
tra no salão amarelo dOI Palácio do
Catete.

No Educandário Santa Catarina
Festa de São João

Ante-ontem, realizou-se no" .l:.du

candário Santa Catarina, interes
sante festa joanina, graças à dire

fão da Leglâo Brasileira de Assis

tência.

dente, o nosso mui presado conter

raneo e amigo, dr. Ylmar Corrêa,
que além de promover aquela fes

ta tão viva e tão alegre, deu a hon

ra de sua presença aos festejos [oa
noReinou intensa alegria nas crian- ninos na noite de alnte-ontem

ças ali abrigadas, que se
.

entrcte- esplendido EDUCANDÁRIO

ram longamente nos folguedos, dê- rA CATARINA.

Ies compartilhando e animando-os

as distintas damas da Legião,
t' quem está afeta a direção do mo

delar Educandário, obra altruisti

ca e grandiosa, que reflete a mag
nanimidade' do coração da mulher

catarinense.
A realização naquêle internato

da tradicional foflsta [oaníoa este

ano, teve excepcional brilho, com

parecenrlo grande número de pes

soas ligadas àquêle EducandArjo.

Houve grande profusão de lin,dos,
fogos de artificio, balões e gulosei
nws saborosas·, de acôrdo com a

SAN-

Uma Alemanha
Oriental sovietizada
Varsovía, 24 (U. P.) - Ás dez

horas, os chanceleres da Polonia
oriental iniciaram seus trabalhos
no palácio Wilanov, cercados do
.má..imo segrêdo. Sabe-se apena3

que o principal assunto na .ordem,
do dia é o estabelecimento de uma.

Alemanha Oriental independen! e�
com um gorvêrno pr'ovisório.

r'oItada festiva. A· entrega do
Essas crianças humanitarialllente

.

amparadas, serão aliás o Brasil de ·«Ford» rifado
RIl.lmhã, ficando naturalmente llllii- N

. .

a "Camisaria Júlio!", perante
to v dever aos esforços da Le!�,:,,) várias autoridades, efetuou-se on-

Brasileira .de Assistência, que fel.H I tem, às 14 horas, a· entrega dos
como seu IlustrO'· e bondoso Presl- prêmios que foram obj,eto da -ri-

DI·retõr-lo do P. S. D.
fa que a União Beneficente dos
Chaufferes de Santa Catarina pro-
moveu, para com o pr�duto, auxi
liar a con.strução· da sua séde so-

cial.
.

Entre ol'; objetos referidos havia
11IT?- automóvel "Ford" que coube
ao portador do. bilhete nO, 19.591,
sr. Otávio Duarte, residente em

Timbé, no municipio de Tijucas.
Pelo sr. Júlio Cezarino da R.osa

seu digno presidente fomos genti1�
mente convidados para assistir o

ato, gesto a que ficamos gratos.

em Bigoaço
Havendo o sr. liugo Amorim sit:L

eleito President'e do Diretódio

L S. D. do .Município de Biguüçú
e tendo comunicado ao Secador

Nerêu Ramos, S. Excia. respO'ndeu
com o seguinte telegrama:
"Hugo Amorim. - Biguaçú.. -

Com satisfação em sabê-lo à fren ..

te dêsse Diretório envio-lhe felid·

tações e estou certo .de que pode-

SÜííãção·-dê···
..

�
..·

nervosismo
Rio, 22 (A. N.) - O senador

I'�nar Gois Monteiro enviou ontem
ao deputado Medeiros Neto o 8e

guint-e telegrama, de Alagoa,<;: "A
situação gera·1 é de nervosismo. Os
deputados, entretanto, manteem
se firmes. Enviarei notícia;s pre
cisas, :posteriormente".

ó·
.

iiié"iliíio-iíâssô···_'_'J
Lake Succes, 22 (U PJ' Anuncía

se que alguns diplomatas das Na

ções Unidas con8ideram um "pacto
de) segurança atômica", entre as

potências oeideniai,s, como o próxi
mo passo a ser dado na disputa
sôbre. o controle atômico mundial.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE D·OZE DE· AGOSTO
OlA 24 TRADICIONAL BAILE DE SÃO JOÃO. NOITE NO ARRAIAL. DANSA DA QUADRILHA. CONCURSO. ENCERRAME.NTO

VA ELEIÇÃO DA MADRINJiA 00 ESPORTE. TRA.JE 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 Á HORA, DOMINGUEIRA�.

�, AS 'SOIRÉES E DOMI�UEIRAS TERÃO INICIO ÁS 21 HORAS
--�--------==�==----------��============�

---(
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!SEGUNDA-FEIRA
Expresso São CistóvAo - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-vtação Itajaf - l13,al - III bo
Expresso Brusquenee - Brusque -

raso .
.

Expresso Brusquense - Nova �nto
- 16,30 horas.
Auto·Vlaçao Catarinense - Jolnvl1e

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense - Curitiba
- 5' horas.
Rodoviária Sul-Bruil - POt"to Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-BrBsllelro - Joinv1le -

tis 5 e 14 horas.
TERÇA-FEIRA

Aut.o-Via.;Ao Catarlnense - Pôrto Ale·

gre - 6 horas.
Aui.o-V�açâio Catarlnense - Curitiba

- 5 horas
Auto-Viação Catarinense - JolnvUe

- 6 horas.

Auto-Viação Catartnense - TllbarAO
- 6 horas.
Expresso SAo CriatóvAo - Laguna -

7 horas.
.

Emprêsa Glória - IAguna - 7";
e 6'h horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
A-�to-Viaçao Jtaja! � l13jal - 111 ho-

ras. .....
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - b

5 e 14' horas.
QUARTA-FERA

Aut.o-ViilçAo Catarlnense - Curitiba
- 5 horas.
Auto-Viação Catar!nsnse - JolnvUe

- 6 horas.

Auto-Viaçao catarinense - Laguna
_ 6.30 horas.

.

Râpído Sul BrasUelro - JolnvUe - àl
5 e 14 horas.
Expresso SAo Cristovll.o - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas. .

Auto-Viação Hajal - !talai - 11S ho-

ras. .

Expresso Brusquense - Nova Trento
_ 16,30 horas •

Rodovlãria Sul Br8JS1l - Perto Alegre
- 3 horas.

QUINTA-FEIRA
Auto--VlaçAo Catarlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Vlaç§"o catarlnense - CUritiba

- 5 horas.
Auto-VlaçAO catarlnenae - JolnTlle

- 6 horas.
Auto-ViaçAo câtarinense - Tubado

- 6 horas.
Auto-VliçAo catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São CrtstovAo - Laguna -

7 horas..
.

Emprêsa G16ria - Laguna - e 1/2
e 7 1/2 horas. R JN

. Expresso Brusquenee - Brusque - 'FÁBRICA DE FOSFOROS (P I

16A��iaÇAo l13jB1 _ Italat- tIS hc> TA P. FABRICAR)
raso Vende-se

IS �ãf�d�o��.Brasileiro
- JoinTlle - la. Maquinário Cr$ 250.000,00

Empresa Sul Oeste J.tda - Xapecó-M Prédio, Irhoveis Cr$ 90.000,00
- 6 horas. AI Q

I
SEXTA:FElRA Situada em Campo egre - oJ.

RodovfArla Sul Brasil - pôrto Alegre Vende-�e tb. só maquinário
- - 3 horas. W 1 t....

Aut.o-Vloaçao .
Catarlnense - Curitiba Informações com A. e lmu .1

,-
5 horas.' Brusque _: San,ta Catarina".

Auto-yiaçlla Catarlnense - JolnvUe
. - II horas.

Auto-VlaçAo Cat/ld'lnense LalrWla·

'Enc.erad.or- 6,30 horas.
Expresso São CristovAo - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação Jtajal - ltajal - 11S ho

ras.

E�presso Brusquense - Brusque
16 horas .

. Rápido Sul Bra,!>11elro - Joln,vUe -

às 5 e 14 horas.
BA.BADQ
CatarinenR - Curitiba

CAPITAL E RESItRVAS
Relponl.bilid.rle.
Receta
'Ativo

Or,
CrI
•

•

80.900.606.30
'5�978:401;755.97

67.053.,45;30
142.176.603.80

Siniltrol PIIgOI no. 61timol 10 anol

R.lponlat. ;'1idat1e.
98.687.8.16,30

• :76.736.40r,306,20

Díreteree.
Dr:;1Pampbilo d'Utra Pretre
de S6, Anfii�.llorr.,! Dt.
e JOl6 Abreu.' ,

de Carvlllbo. Dr: Frenel.co
Joaquim Barreto de Araujo

--------------------------------1

ARTIGOS DE 'PORCELANA
� '.

COMPRANDO, VERIFIQUE A MARCA USINATURA8
Na Ca,l..l

b•.•..•.....• Ort U,..
.....ue . . . . . . Cri ",..
i'rta_r. Cri .1,"
......... __ ..•• CrI ••••
Illi••r....�e ,

- Cri ....
N. b&ert.r

la. Clt iH,..
.....Ir•.••••.•• Clt .....
Tri••tr. - ..... Clt li,"
"".re .,.... . .CrI ',Ir

GEL( ,

O� �1..
Q )'
MAUÂ

da afamada PORCELANA fabricada pela PAíRCELANA MAUA S. A.
Estabelecida desde 1937 em MAUA, no Estado de São Paulo. Não

tem miais
CUIDADO COM AS MUTAÇõES
Representante em Sa-nta Catarina:

R. 8CHNORR, Rua Felipe Schmidt, 42 sobro Caixa -póstal, i44 _

Florianópolis

buel.. iDeella." e••trat-

o. .rId .

....Ueados. nlo ..ri.
4eToh·ldoe.

a dlr.clo nlo 8. ".......
.....Ib. ..loe C01lceU••
..ltldoa nOl .rU...

.....a...

Viação Aérea
Horário

II C A P I 'T A L A R II SegundtJ,.1eira
PANAIR '- 9,40 - Norte

VARIG - iO,40 - .Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO ne SlJL - 13,55

Sociedade de sorteios' e seguros contra acidentes pessoais, conce
flendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDR8 NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
S t·

. Norte
.or elOS mensaIS, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ lu,Do ap,enas.
Participação nos lucros

.

- Te'1'ça-feira
6RUZEIRe D0 SUL - 12,09

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

Norte
VARIG - 'f2,3{) - Sul

Q.uQ1'Jt(kofeira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRID DO StrL - 11,00

Norte
VARIG - 11,40 - .Norte
PANAIR - t:M7' - Sul

Quinta-teira
PANAIR - 6,5G � Norte

PANAIR - 8;36,-';801
VARIG - 12�30 - Sul
QRUZEIRO DO i):"f5L - 13,55

Norte
f.lRUZEIRt> Ele S\íL - 15,30

eJuçam diariamente, das 9 às iJ e das 17 às 22 horas

RADIO TUBA' IYO 9
1530 kilocielos ondas médias d,e 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

LIRA TENIS CLUBE
dia 26 sábado - tradicional baile de SÃO JOÃO,

com queimada, pinhão, batatas assadas e,surpresas; mesas a reservar

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 acompanhar
de pessoas não associadas.

Ingresso talão do mês de Junho.

Sul
Sexta-t.eJra

CRUZEIRO f)f) "'Sl9'L 7,20
Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Nl(rte
P�NAIR - 12,47 - 'Sul

Sábado
VARIG - 12;30. - .Sul
fi'lRUZElIRO DO SVL - 13,55

Nor.te

·Barala '«Chrysler))
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

l\lmeida - telefone 1.406.

FARMA'CIA ESPERANÇA
.0 I'arma�.tfeo lHLO LAU8

HoJ•• aJll&ll1l1 Nri • na,referWa _

Drecu ..d.1IaIII • ..u.....ru - H....'itiu _ PedII
..riu - ..�•• ti•••maella.

tiara....... uata·,elNrenb. ' .....eellúrt. -UI...

l'Jomingo
PANAm - 9;4� - Nort.e

Sul
€RUZEJH8 :e. SiJH:í - 11,00
PANAIR - 12,47 - Sul.

,

. Horario das empre-,
. s�s rO.doviarias

o VALE D0 ITAJAt
Proeurem na A.g�.fJl&

Progresso,
LIVRARIA 43. LIVR..ARU

ROSA

O-r .. Liodolfo A. 6e
fereira

.IdlV1Jgado-ContabUista
Ci�r -- Comercial

eonatiluicõ'H' 'd.' aoei.dad..
.

• a.rviooa"eorel:2toe, em gera)_
Elrgànizoçõ.. eentabei••

Regia-tro. e ImIroaa. di.pon'do.
ao. Rio. de.'cor.....pondente.
Eaeritól'io: Rua Alvaro de

Canalho n� 43.
Do. 8 �a 12· horae.
Telefone 1494

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

O Crédito· Mutuo Predial, ofer
aos seus a-ssociados o melhor plll
no, no Melhor sorteio, por Cr$ 5,
mensais•

• • • • •••• """t

PASTA DENTAL
ROBINSON

o Cr'dito Mutuo Predial, ofere
ce '00. nu. ouoeiodoe o melh
plano. no melhor aorteio. po·r Cr
5.00 meNaia.
.. . . . .. .. .. .

desde já um

NATAL FARTO E FELIZ
aemsacrificiofinanceiro, adquirin·
do, em suaves meaaalídadea uma

CESTA DE NATAL

pôrto
.��c$_.
O'®UV�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

"" _ " ..

PO!'O 08 pessOOIJ de fino
polodo!' Oofé Otto é

.em po!'.
•• ; , • " " " " " " " " " <lo " " " .. " " " " " " lo " .

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

Firma industrial precisa de p

.Ôa com prática de e·scritório e

p8crituração meI'càntil.
Cartas para Chefe de Escritório

Caixa Postal, 139, mencionando bm

bilitações e pretenções.
Guarda-se sigilo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quem
Esculha você a

í,âil1ha
candidata, comparecendo ás matinadas

domingos às 10 hOIas da manhã ..

,

sera
"na

.. . . . . . . . .

3

da eidade?

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

do Cine RITZ, aos

D. CORA SEARA GUIMARÃES

I O ato civil teve lugar na residên
A emfeméride de hoje regista o cia da noiva, á rua Fernando Ma

�njversário natalício da exma. sra. rhado e foi paraninfado; por parte
d. Cora Seara Guimarães, viúva do da noiva pelo Sr. Ricardo Ferrari

,saudolSo ilustrado conterrâneo dr. f' Sra. Heliete Mafra; e por parte
A1tamíro Guimarães. do noivo pelo Sr. Sidnei Noceti e

A distinta dama que há vários Sra. Alaíde Garcia Noceti.
,aDOS reside na Capital da Repúblí- No religioso que efetuou-se na

ea, 'em 'cujo meio social desfruta capela de S. Sebastião, serviram de
.da melhor consideração, deixou er" ! padr-inhos por parte do noivo o

.110SSa Socied�de, sul�o índelé ,,,,i 'I.::il'· Gil .F.eleicio e sua Sra. Da. Dal
,da sua atuação como figura de prol va Felício ; e por parte da noiva
.em todos os movimentos recreatí- a Sta. Diva Formiga e o Sr. New
vos culturais e assistenciais. Liga- ton Mafra.
.da ainda à terra que lhe foi berço Os jovens nubentes depois de
por laços estreitos de famílias e receberem as felicitações de seus

,am.izade, a virtuosa, natalíciante, parentes e ínurneros amigos, se

terá, sem dúvida, nesta auspiciosa guiram viagem para as Caldas da
data, o grata satisfação de, através Imperatriz.
das múltiplas homenagens de que

,:por certo será alvo, ver ainda uma
'vez, postos em evidência o conceito
-e a estima de que goza entre nós.
A essas homenagens o "O Es

.tado ", se associa jubilosamenle.

Vida

SRA. EDUARDO NlCOLICH
Deflui, nesta data, o anívrsãrío

natalícío da exma. sra·' d. Orminda
Silva Nícolích, digna consorte do
nosso estimado conterrâneo e va

íoroso correügronarío Eduardo Ni-
colich, oproso Secretário da' Junta
!wmercial do Estado.

�' Desfrutando de lago círculo de

nízades em nosso meio, .-& .dama

natalífâante receberá certamente

numerosas manifestações de aprê

ço às quais nos associamos com

efusão.

T1'anscoirre, hoje, o natalício
-da exma. sra- d, Alzira Gomes

'!lfendes Arantes, extremosa .. geni
tora dos nossos distintos contorrá
neos majo.r Asteroide Arantes, of'i-
-cíal da reserva da políCi'a Militar:
Presidente do. Aéro Clube Iocal e
'Diretor da CitaI e Abelardo'Aran
,ies, escrivão do Tribunal de Jus

'tiça e acadêmico de Direito! e. viú
-va do saudoso" conterrâneo 61'.

.Joaquim da Costa Arantes.
As homenagens que à veneranda

aniversariante�, forem prestadas. o
. "O Estado", se associa com prazer,

FAZEM ANOS HOJE:
- srs. João da Mat� .de Freitas

'.Noronha, 'dedicado· funcio.Iiári{) dos
\,Corr.eios e Telégrafos;
_ dr. Ernani S. de Oliveira, abao:

,

lizado 'Clínico em Rodeio; ,

.
- d. I1:li Konder, virtuosa 'espÔsa

,do nosso d�tinto coestaduano Os

valdo Reis;
_ .as ,�rtas. Elizabet Maria C. NO!

•.ceUi, filha do distinto casal Séfora

'Caldei,ra e Newton Nocetti;
� � '''Lígia Horn F'erro, dileta fi

l lha do distinto casal Alda Carneiro

da Cunha e Raulino Horn Ferro;
_ Maria do Carmo Dutra, filha

,.do sr. Heitor Dutra, funcionário

,do D. dos Ccnrreios'e Telégrafos;
_' Terezinha de Jesús Cidade,

filha do sr, Eugênio L. Cidade, sar

; gento da Polf�ia Militar e d. Ísal�
. tina Cidade.

CASAMl!jNTO
Realizou�se, ontem, nesta cidade

ü enlace �atrimonial do Sr. Gil

berto Abdala, ativo representante
',comercial, com a gentil senhorita
,.Marilda Mafra fino ornamento da

:. nossa sociedade.

FALECIMEi'{,TOS:

YVA. DES.' DOMINGOS PACHECO

D'AVILA
. Em Laguna, na residência de

Mm genro, dr. Ernani Santos, fale
ceu ante-ontem, às 22,30 horas, a

Iexma. vva. Desembargador Dornin- ,

gos Pacheco .. D'Avila.

O sepultamento dos restos mor- ;,...-...;..--------------------------

tais da veneranda anciã teve lugar
ontem às 16 horas, no Cemitér-io

Público daquela cidade, tendo o

cortêjo grande acompanhamento.
A famíÜa enlutada nossos senti

dos pêsames.
'X

CAP. JOSÉ ATANAZIO DE
FREl'l'AS

Em sua residência, à rua Frei GASAS
Canooa,.102, faleceu ante-ontem, o absoluto. ,

,

'

nosso .estímado conterrâneo cap. RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala lia-
nheíro, etc. Serve também para comércío, Preço Cr$ 220.000,00.

José Atan.ázio de Freitas, oficial RUA CONSELHEIRO ,MAFRA, prédio de comércio com 2 pavímen-
da reservá da nossa Polícta MUi., tos. Preço Cr$ 350.000,00. ,

faro "corporação à qual prestou as-
.

RUA DEODDRO, prédio com 6. quartos e demais" instalações. Pre-
, ,

d d ço .cr$ 25:0.000.00.
sinalados serviços e dedica o e� RUA ALM,IRA,NTE LAMEGO, étimo prédio, construido cm terre

legado alixiliar de Polícia em La- 'DO de 17 x aO, . todo-murado, com -i quartos. etc. Preço Cr$ .190.00o.,(lO•.

guna.
' RDA HUI BARB08,.1-, casa com 5 quartos, construída em terreno

I de 24 x �86.· Preço -Cr$ 120,00.0.,00. ,; ,
.

.

. O enterramento dos restos mor-
RUA JOSÉ ,MENiDES, bangalô novo, com 3 quartos, ete., 'construi-'

tais do militar extinto verifwou,:, d{l em wrreno de marinha. ,Preç.o Cr$ 5{).OOO.oo.
'

se ontem às 16. horas, n01 Cemit� . RUA MO GRAINil)E DO SUL; casa com 2 qual'tos, tendo o terreno
.

'

d 'It b' 10 x 40. Pre� Cr$ 315.000,00. , , ,
.

1'10 e neoro 1.
RUA AiúMIRAJNTE LAMEGO, 2 pequenas casas C()ustruidas em ,ter-

Formava o préstito, grand,e nú-
reno d� 051, x 70.. Preço tCi'$ 80.000,00.

.

mcro de' ,automóveis, nos quais se RUA SANTOS SARAIVA· (Estreito}, bangalô comp.letamente novo,
viam familiares, amigos e colegas wm 3 quartos ,e demais in&talacões. Preço Cr$ 100.00.0,00 •

do querido morto. ,

RUA ,7 DE SETE:MBRO, casa "'Com 2 qual'tos, etc. etc. Preço Cr$

� família enlutada, ,o. "O Esta- 40.o.O�ttX· 7 tDE SETEMBRO (EstIleito), casa cerm 4 quarto.s, 'etc. Preço
dó" testemunha o seu pesar.

.. Cr$ 5{).o.OO"oo.. .

CAJPOEIRAS, càsa com 2 quartos, etc., tendo 'O 'terreno a área de
S6.000m2. Preço Cr$ 50.000,0•.

CAPOEIRA!S, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen
te e fria, ,instalação. sanitária, etc. Preço Cr$ 60.000,00.

TERRJENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,.50. x 50. Preço Cr$ 15.001),00.
RUA CONSELHEIRO, SOUZA FRANCA, tendo 15 x 30., {Preço Cr$

40.000,00. ,

RUA STA. LUZIA (Estreito), -tendo 50. x 40. Preço Cr$ 50.000.,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre-

ço Cr$ 20.(}00,oo.
.

FAZENDOLA E INtDUSTRIA
BARREIROS, pequena ,fazenda, com pastagem para 30. cabeças,

cOm uma industria de pil'o\lutos de mandioca, sagu, etc., demais infor
mações dão-se neste Escritório. Preç,o Cr$ 280..000,00..

H1POTECAS
Aceito capHal para 'empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigilio

Bacial

VIAJANTES:
OSMAH RIBEIRO

Está em Elorianópolis, devendo

'Seguir para S. Paulo via aérea, o

Sr. Osmar Ribeiro, proprietário da

conceituado Empreza de 'I'ranspor-,
tes RIBEIRO com séde em Tubarão

e filial em Porto Alegre.

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

COSÚmEIRA

Precisa-se de uma que durma fú
ra d.o emprego.
Informações , rua Rio Grand::l do

Sul n. 22
PAGA-SE BEM

Nervêis--- Deblli ..
'�

- tados Provocam
ii Heurasthenia

NAO DEIXE QUE o EX�
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORlltif. o
CANSAÇC PHYSICO
E ItiTEtLECTUAl o
,LEVARA', FATALMEN•

TE, A' NEURASTHEIiIA

-os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a I

insornnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
.

destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen
te. com um remedia deeffeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia,
Vigonal revigora o organismo.
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a'energia da juven- i
tude ás .pessô$s exhauridas;'

PRETO

120 00 MARROM
I L,Hi\VANA

iabríca

EM CROMO
C-)M SALTO DE
BORBACHA

consumidor

Vistonat'
FORTIFICA E DÁ SAÚDI
�,ALYu.�&m». $...,..,..
��"""��.oleJtj.J�.JIIIIaJ

... - " . " .

Sala DO eeníre
PRECISA-SE

Tratar à .rua Tiradentes 00 5
Te1efoae 1393.

!.t: !flntlll'lD'la Cruzeiro é a q1l.
�r m� 'Seft'e - Tiraden�s,

l4
• •••• •

"

lO .. ....................

Da ao

....... e.e ,,- f .- .

o melhor pr...nt. ptll'G NU .fl
lho•• uma iRldu".tca do 'CRE'JII,.
'1'0 MUTUO PRDIAL.
............. �.•.� . . .... �

COMPRA e.
VENDA ,,"
CASAS f TrRIlfIl()�

HIPOTECAS
AVAlIACÕES·
i.E(iA1I5-ACOES�======�==����==
.A1)HINISTQAÇÃO����--""!'""""'!I!"!'"'''!'''II!...--__....
g[ltlOvtlS

rre.

CUllS,
CANSADA

8.sem viço

m
,

,

, .

1111

As pérfidas nt·

gas na testa e ao

redor dos olbos.
as urdas. man-

Representações,
FIRMA IDÔNEA, ESTABELECIDA El)f SÃO PAULO (CAPITAL)
lIA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

c:has. cravos e es- '

pinhas,são traiçoeiros inimigos da,
beleza da mulhet'. Quando surgem '

estas imperfeições, lançando nU

vens .sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugai corrige rapidamente as cau·

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador. usado' todas as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage". remove as

impurezas ,que se aC!Jmulam nos

poros, fortalece os tecidos. dã vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugo," a sua cutí.s poderá ficar ma
cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encant�s e protegend<J
a sua felicidade. A felicidade

de amar... e ser amada.

CREME

�\IGdL
Alvim & Freitas,ltda.·C.P. 1379·5.Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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URA TENIS ,ÇLUBE ..- PROGRAMA PARA O MÊS DE JUNHO: --..20 (SÁBADO), TRADICIONAL BAILE DE S. JOÃO� COM

QUEIMADA, PINHÃO, BATATAS ASSADAS E SUR_PRESAS: MESAS A RESERVAR NA RELOJOARIA MORITZ A PARTIR
DE 21 DO CORRENTE "� CR$ 30,00; DIA 29 (QUIN TAaFFIRA)! GRANDE "MATINÉE" INFA

1,flL DE S. PEDRO, COM INíCIO ÀS 15 HORAS.

� ••••••• e ••••• e ; •••••• a: .

,

,
__ " ariJ ••••••••••••• " II .

..

............... o •••• � ••••••••••••• �� � ••••••• e� •••• �o ••• ft ••
,

.
-

...... .(a) _ .

....... •• � ••••.•••••••••. ":: ••••••••••• � •••.••••••••••••••••••• ,..a

� .. � llllei � •••• �

._... •• (:I ,. o _ ..•..•,•.•o... Todos os Domingos, grandiosas
'''MATINADAS''

••••• o 41 • o ,., e __ ••••• " e................ 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

rentes dos concursos: "A Jlilais Bela

Voz Colegial" e da "Rainha da Ci

dade".
Nestas "MATINADAS", serão dis

tribuidos . brindes e prêmios ao dis

tinto auditório.
Duas horas alegres, para os cole

giais de FLORIANóPOLIS.
Programa de Téla e Palco.

Na Téla: Jornal Nacional, Comê
dia dos Três Patetas, Desenho Colo

rido, Sborts, etc ...

No Palco: Apresentação de

JAIR E SEU BEGIONAL.
ZININHO (O J-orge Veiga cata-

rinense). .

JAIRO SILVA (O cantor român-

tico).
OSMARINA MANGUILHOTE (A

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

12 candidatos, em busca do titulo,
(tA .MAIS BELA VOZ COLEGIAL" .

�oa. �.� .. DeVi_,___, ã .......1I1a;
�O# \I'�'" 'IIIIJ"U'* ,. ........ -....

DR. POLYDORO ERNANI DE S.
THIAGO

Clínica Médi,ca e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico e parte�. Médieo-Operador-Parteiro

Do Hospital de Caridade de Fl<i-. Doenças internas de Adultos e

rianópolis. Assistente da I Crianças

Mate�nid�d.e
- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral ........

Doenças dos órgãos internos, espe- í Doenças de Senhoras - Partos -

cíalmente d.o .coração e .vasos ! Vias �árias - Rins - Coração
Doenças da tíroíde e demais glan- - Pulmões -. Estomago - Figado

dulas internas Tratamento da Tuberculose
Clínica e cirurgia de senhoras - Pulmonar

Partos Radiologia Clínica (Raios X)
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR· Eletreeardiografía - Ondas Curtas
DiOGRAFIA - METABOLISMO 11Idutotermia Eletro Cirurgiá

BASAL Ultra-Violeta - Infra-V�melho
HORARIO DE CONSULTAS: �-Pe- Consultório e residfuicil1:
la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás :I'ribunaI) Rua Santos Dnmont, n, 8.
12 horas na Maternidade (Clínica OonsuItas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

de gestantes) •
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Á tarde no consultório das 15 á<; 19 .

horas .,. , DR. A. SANTAELA
CONSULTóRIO

,,., (FQl"ltl.ado pela Faculd-ade Nacio-
. .: nal de Medfcina díl trníversrdaôe

do Bras:lt)
Mé.çlico por e:flncurso da. �ssistên
cta a Psitopàtns do Distrito

:reder.al
Ex.-1I'í�el'no dr Ró�pital E'>'lquiâ
trtco e ManicÔmio ;rU:tliclÃi-ío

da Ca'pltàl ·Federál
Exolntern_Q da Sáttta (::ása õ� Mi,
;;el1ç4tct!'i. �_!) Jil:io de ,tanett.o
OLíNICA .MEpICA - 'DOENÇAS

N'l!:ltVOSA.S

rJ'�9nsull�r�':3.
E'dft'ídio Amélia

R
.

dêitcla: Rlla Alvaro de Car
V1Üh. 7(l.

tí,
..

f!,s J:!! às 18 horas
.�lef9t";:

S<Illntlt.ãl'lo - 1,21)8.
,�tIlltiõra - i.!105:

.._... �"I�-,/'." ..... _

Dr. M. S. ébatcanti
ClÍl1i�.�ifr CJ1�!lçaa

Rua "tO
.I:-· ... 111 .'

Dr. Ilddio &ôW $

CIRUR.GIA GmAL � � -el.

lWRG�H�__!"� t;�

cn:or�ad�rv!�rFe'de �:
onde, (6i �� dor '!f_� II ��
Serv!� CI�if\rJ;' Ar�o

���ot:!ifo : �i1�t
orinoar!,;:' tr� �.l;te.'TJn,.�'le, yarM!s e. ��:Con$)lltaa: °18 .�t 5 l'll!!. ã. 11IaFel,ilê Schm,qt, G:ltQS da Cása

, • ?a,rá'ÍIO). T í. L�II .

Rest:denc'à: R,� lWiv�. JIiiilOr. 111>-;
.

TeM. lIJ. �lP1

�dastro Social do «O· Estado)) 1

l'HbrI.os ... .....,. .uU:atoe ltitone,.� .,.� •

..... àafxo •� • JlOI8fI RMacú ......�
� u.t-.·., lIAJIIIiiW Uft� IHUL

DR. LINS NEVES
Diretor da Matern.idade e médico do,

.

Hospital de Caridade
CLINICA 'DE SENHORAS - Ci-

'RURGIA PARTOS'·'
Diagnóstico, controie e tratamento
especializado. da' gra,vtdês. Di"tnr
bios da a!dolescêocia e da mellOP;\��,
lia. Pertubações',menstruais- lll�h,"
mações (! tumoreS do aparel� geui.
tal feminino". I .

OperaQÕes do uteiO, o-v-ários, trmf."
pas, apendi�, hêr,n.ias. ,varizes, etc.
Cirurgja :plástica do perineo (ru.

" tufas)
,

J.1ASSISTENCIA AD PARTO E OPE..

RAÇõES 'OBST�TRICAS
-énenças iÍandulares, tiroide, ová·
rios, hip.opíse, etc.)
Dislurbios . oorrosos - EsterililÍ.adc
_. Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 __:_ Td.
1.461

.

'

Resid. R. 7 de SetembI;Q _, Edif.
Dr. Pule Sente.

C·'
.

. CIín�D c: qIíe1'a:irruz e �uza - Tel. 846. Consultório: aua Vitlj'f . arelea, 26.
T.efea.:,tte; 1.,4D:

Dr Me 1',...11
Consultas das lO as 1:2 e dila 14 la

• ,
.
wton �a IS hrs. ResidêncÍll:: !tua Bl'umenaa.

Opernções.- Vias Urináriãs _
:aZ. - Telefone-: ldi®

Duell'Çàs dos inl>eetiuos, rêto. anil! e Dr. "�n·" _--=:-.:0._..-Hemorroidas. Tl'9tIlmento <ta colite Dia .. 'DeIIUINI
amebiana.

Fisioteravi;!. ;_ Inira Vermelho.
Cl!nica rnhIica de a<lutoos e crillnç••

<:O� Vitor :Meiretes, l!!3. Átende
Consultório - Trajapo, 29 I

diàriamente às 11,30 ms. e A tarde,
Telef. M. ?'S9

das 1-6. ms. em diante Resi<lência:
-

Consulta das 4 á,s 6 hora.
vldrJ Ramos. n. 66 _ Fone 1�667

Residência: Felipe Schmídt n. 38.

:- -:-_. ��_._ _:______ Telef.812

:" V. s. deseja cooperar na grande obra soc���up�racão
: dos mendigos? AP!eSe�te sua idéia ou ofereça seus serviços, d.ei: xando seu nome na lIsta de Voluntários da Ação Social Gatari

� -nense, em poder desta redação.

Rua Vitor Meireles 0,. 18
Fone manual 1.702

RESIDl3:NCIA:
Avenida Trompowskí 62

Fone manual 766

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Causa civeis comerciais, naturali·

sações, consultas e pareceres

Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, 11; 33, 10

andar

Florianópolis

·JECNICOS
o Brasil para lIeu

desenvolvimento

necessita de técnico•

em toda. 'a•

profiasõe.
GRANDIOSAS
l\1ATINADAS

•

Livros Técnicos
em -geral

T.TVRARIA ROSA
Rua Deodoso, 33 - FpoU••
Atende pelo Serviço

Reembolao POltal.

... ,
.

lUlUI. lHlv'/'lUlv'<- f..
PLACAS SInL'l'l'ICAS

EUxlr -de NogueIra
M.dicaç!o Cluxilier l\() tratame.to

ao .um.
..............................

Cemi..., Gra\'et••; Pitamel.
Meia. da. ·.melborely iPe}.o.',�
norel .,pre.çe. e61Ga '4CASA MIS
CELANEA-R\tQ:q. ;Mafra,

..• ':."f. _

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

Telefone a esse nianero e a bI

cicleta da Tinturaria Cf'QZéil'O 'rOi
damente i....ã f)uséar Silu ul1lo.
R. Tiradentes, 4(.

<

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

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

Seu processo de naturaUzação
ainda não' foi despachado ?

Escrev.a sem d�mora ao Escrítorío Jurídico e Admin_istrativG
Caixa Postal 4,1,32, Rio de Janeil10 solicitando _informll�õ.es..Esse Es
eettorto se .errcarrega de acompanhar e tilquf;wer no Ministério da
Justiça o que necassarto for á' sua concessão, bem' como, de registro
de ç1jptoma, diyór�o e novo c,;:tsamento, certidão de nascímento e d&
casamento de qualquer parte do Paíz,

ARNOLDO SU� CUNEO
CUnlea Od.ontololia

·NOTUR.'lA
Das 18 '8' .22 Mras. oom bol"l

mareada, a cargo de abalizado pro
timonai

Rua Aroi1)reste Paiva t7

Se ricos quereM ficar
De ·modo facil elegeI
Fezei hoje uma inscriÇ!â.o
No Credito Mutu.o 'Predial

DE TIlANSPORTES Aê�EOS LTOA

LEIAM A RE:vISTA
O VALE DO ITA1Al

�
��...-�

.

���",-,.",: .

..---.'.�
,,"

-

..RBO"D·IAuMf3itrail,jiiUfN!Uilb4i..t'_
CQ\\PANHl:.\ QUíMICA RIIODH RRASI LEIR.J-\
OIP�Rr�fltl"rO AGROprcu�'RIO .I!""IÍOIRO B4D'\RÓ."� .•·.nd_Cai,.Poll.1 1329, SÃo P�UlO

Coqueiros Praia
AVISO

Clube

'." r

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

l

.

A Diretoria dos COQUEIROS. PRAIA CLUBE, avisa aquem possa
lntere�sar que, em sessão do Conselho Deliberativo dêste Clube. l'ea

lizada em 5 do corrente, foi elevado o valor de suas cótas sociai; )tara
Cr$ 2.500,00 - dois mil quinhetos cruzeiros.

Avisa, outrossim, aos Lubscritorcs das cótas de ns. 6 - 38 .- 86
90 - 114 - 115 - 126 - 148 - 149 e 162, que na conformida,de dos
avisos anteriores, as referidas cótas' reverteram ao patrimônio do CltI
be, não assistindo aos seus resp·ectivos subscritores qualquer direito
sôbre as mesmas.

Florianópolis, 10 de junho de 1948.
A DIRETORIA

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



-

l RUA apresenta o

COM A MARAVILHOSA

Quem nunca oUTiu a "Garganta
de Ouro" da RCA, não ouviu o

que há de m.ais/perfeito em rádio.

CARACTERíSIf.CA51Dotado de inúmeras características que, por si

sós, o tornariam preferido em todo o mundo, o

Q-122W é equipado ainda com o incomparável
sistema acústico da RCA, produto de 50 anos de
liderança no mundo do rádio e da electrónica
- a famosa "Garganta de Ouro"!

Complete o seu rádio com o

famoso Toca - Discos H CA
Victor T-I02. Ftrneloru-mqnto
perfeito, som claro e natural.

* TransforMador para 110 é220 volts
-* Ondas curtas e longas
* 7 válvulas RCA
* 5 faixas de ondas

* Adaptação para tocc-disccs

* Medidas: Altura - 29 cms.

Largura - 23/; cms.

Compriment.o : 41. cms.

* Construído especialmente para o

clima do Brasil

* Móveis de mode_ira de linhas mo

demos e elegantes

�� RCA \ TICTOR· .

�� VVEJA E OUÇA ESTA MA.R.a.VILHA DA aeA ViCtOR NO SEU REVENDF.�OR DESTA CIDADE.

5

COMEftCIANTB: Bl 8IIl g..

f:TO • Biblioteca 40 Cef1trô j;ea..
•

ümIoo Xl • Fe'ftllreJi'o. Coa

trlbulráa, ua1m, pera • forJne
çáo cultural 00. eat:al"bw':�

ilie AIllanhA 1 .

("Campanha pró-U"!O"· Ce '

n. L Xl d. F.".retro)"
..... �.....

. ..

Avis'o aes Estudantes
Estudantes em 1iérí'tts qU� (lese

rem viajar eonrrecenüo � 9 Es
..wo poderão obter os fÚ1UID_S ne-

18ssárros executando :f3úil ,t1ll'tffa
que bem eXéCufItl.la U1íes prol1úrC:l�
aarâ ainda af#im sal'd'b em dl
aneíro.
Infor.macões ii. rua Visoond·e de

Ouro Psebo n. t3 ãas \, doS 12 e daB
a ás 17,

SENHORITA!
A ultima creeçêo em reiri

gerant.e é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

Or/deDado 1e
CRS 2.500JOOO mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta Capital
ou nas seguintes cidades:

.

ltajaí - Joínvílle - Porto U.mão
- Lajes - Laguna e Blumenau.
O serviço inclue pequenas viagens

em torno das. cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos..

dvel acompanhando fotografia, par.
Cx. Postal nO. á - Florianópolis•

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

� '. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .

NÃO ESQ U E c AI
A Tinturaria Cruzeiro dispõe &lO

1'& 'dos melhores profissionais ela
cidade para lavar, passar e tingi.
pelo siste\11a\ suiço.
R. Tiradentes 44 - F-one 1022.
Parabens I
.............................

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

"

O TESOURO
Da instrução �tá ao aloanea

de todos. Dá esse tesouro ao teQ
amigo analfabeto, lsvando-o a um
curso' de alfahefiza.clio fW Grupo
Esoo,lar São .José, na ,Jliseola ImlQa..
trial de FlorianÓPtllie ou na Cate.·
dral Metrl1Politatia.

,

. ..

Oleo de Peixe
...

COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAH

Á RUA CONSELHEIRO MAFR\ 41,
FLÓRIANóPOLIS - CAIXA POS·
TAL 124.

. " .

Irmandade do S. Jesúsdes Passos
e

. Hospital de Carídade
t

: -.'�.

Edi'al de fornecimento
"De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor

.T;Jesus das Passos .e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos
tntiérest>ados que, até o dia, 30 desêe -rnês, às 12 horas, receberá esta
:Irmandade 'e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fecha
.das, de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante f} se

.':mestre· de Julho a Dezembro do corrente ano.
(lonsisiório em Plorlanõpolís, 18 de junho de 'i!H8.

l .. Iogé Tolentino de Bouea, Adjunto Secretário.

�Já paSSOU UID demínqo
fora .' d� cidade ?

Fasseando nas .'CO.lol1i�s, e y.iàjando em ótimas estradas, apreciando
BlO p-erorrer dll anibas matas-virgens, e belas paísagens, afinal passando
11m agrad'ihrel t'lbnIblgo. .

mo se e�çl1m, p'�r.a a v.entla de passagens, com pQitronas nu

Jn�r-'adas, p(}(fem tl'irigir-se díáríarnente à Agência Brasil a rua 7 de Se-

._.entbro, F;f()rfutípolis. /

.

SÁIDA DA AGENCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS
18 e 30 HORAS

'

Concurso Rainha da Cidade
Sob o pafrocinio do CREDITO MUTUO PREDIAL, .

.

CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Voto paraSnrta. , _

.-

�D,ATI LOGR·A FIA
CorfGl)orutenda
(_Ildal

Confere
t)lJ)tolftl-

.1i4E'DOJ)O :

Moderoo '. 'Efic18811

cAàvaí.MO.es

TINT1JRARIA CRUZElRO
�na 44.

LAVA e '

'

. RO.UP,ASReforma cb:apeos
'f4flssi.ull .competente' ... Sel"fiço laPIdo e garanttdo

.

BC5tiJ
.

NEt'iO·C10·-··.

·1para quem .JWSSúe 48 Cr$ �(JJ).OO/)/J .até 1Jr1' lQO.(JOOt()O ,tenda
certa de lJJl. � fJbD com l18C8bimento ,de 'imos ·mensais.

InlDrtnsi;6es nesta tedat;iio .

Guia do Paraná.
Pubttca r�ll1l)'ã;o dos comeectantes e industriais Mm .seus 'ende

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

Paraná e Santa Oat-a:rÍna.
Redação : Roo Prudente de Moraes, n. 626.' - CUl'itiba.

REEMBOLSO POSTAL
Para oaseroíras, �iJnIhos, ,brins, etc. precisa-se iI'e!Presentante.

Ofertas dando fontes de referencías a "TEGIDOS". Guarda-se sigilo.
naixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital•

SRS .. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente q.aJquer irre-:
Aularidade na entteAa
de seus ;ornaes.

Visão maior e mais perfeita
que a de lIm bom binóculo

alcança ,quem tem s6lida �
- üuttrução. "

Bons livros, sobre todo. OI

I!IS�UQt08:
LWRARTA. ROSA

Rua Deodoro, 33 .. Florien6polil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Regata de
Ligbimings

Na manhã do ultimo dpn.illgo.
com excelente vento, o Iate Clube

promoveu, na baia norte, interes

sante regata de "Iightnings", cnjo
resultado foi o seguinte:

10 lugar - Adolfo Nicolich da

Silva; 2° lugar - Waldir Fausto

Gil; 3° lugar - Roberto Costa e

Sousa; 4° lugar - Nazareno Simas.

A IDa Corrida da Fogueira, fintem realizada" sob os 8uspicios da F. A. V., foi vencida brilbantement&·
pelo destacüdo atleta Francisco de. Assis 8uill, rães, do Barriga-Verde, seguido por Adernar Pereira
de Abreu, do Lira T60is Clube, e Leouidas F�,'J��a de Matos, do Caravana do Ar. Por equipe venceu
----- o Caravana do Ar, conQUistandO a Taça Oovêrno do Estado. -

_

o CONSELHO TÉCNICO DE VOLEIBOL DA c. B. D. DESIGNOU ESTA CAPITAL PARA SEDE DA ELIMINATóRIA DA zo.
NA SUL ENTRE GAUCHOS E CATARINENSES, PELO CAMPEONATO BRASILEIRO DO CORRENTE ANO

Prosseguindo o certame de profissionais, defrontar-se-io domingo os
valorosos conjuntos do Paula Ramos e Bocaiuv8.

o FIGUEIRENSE PRETENDE TRAZER A ESTA===CÁPITAL� NO PRoXIMO' DIA 4� A EQUIPE DO PALI\iElRAS DE tÚIU:
TIRA, QUE. DEVERA AQUI REALIZAR DOIS JOGOS, TRANSFERINDO�SE PARA o FINAL DO CERTAME o MATCH AVAl

X FIGUEIRENSE PELO OOIPEONATO DA CIDADE
...

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

Fjgueirense x
Alví-celestes e alvi-negr-os, os

I
va, em prélio de caráter amisto-

mais acérrimos rivais do 'futebol so.

local, deverão cotejar na' tarde de. Sempre que se anuncia um en

amanhã, no 'campo da rua Bocaíu- contro dos tradicionais adversá-I

Avaí na

.... '.

1 o Campeonato Universitário
Catarinease

Dando prosseguimento à dispu- Os "Iíves" formaram assim:
ta do 1° Campeonato Universitário Ciências: Aldo, Saulsinho, João,
Catarínense, ,promovido pela Fede- Ar], Tamoio e Eugênio.
ração Atlética Catarínense de Estu- 'Direito: Beduschi, Walmor, Nas

dantes, foram realizados na tarde 'cimento,' Osní, Geraldo e Reinaldo.
de sábado último" na cancha do Lira 'Juizes: Aldo Cardoso e Helio
'1'. C" os jogos principais do 1° turno Lange.
dos certames de Voleibol e Bas- Próximo Jogo
quetebol, cujos detalhes foram os' Confirmando a disputa do Cam-

seguintes: reonato, deverá ser realizado na

Iarde de 3 ,de julho, o primeiro
prélio de futebol de uma série

"melhor de três", entre os' esqua

drÕes das Faculdades de Direito e

BASQUETEBOL
Também desfalcada nêste prélio,

a equipe da Faculdade de Direito

baqueou novamente ante a Facul
dade de Ciências Econômicas, pelo.
escore de 25x18.
... � � .

Direção de' PEDRO PAULO MACHADO

sabatina de

VOLEIBOL
Nêsse embate, a equipe dá Fa

culdade de. Direito, _ ,considerada
favorita, atuando' porém desfalca- . . , ...........•. r ••••

da, de três titulares, não poude Heleno'.!> 'd' A.�agradouconter o ímpeto. da turma repre- U.
sentatíva da Faculdade de Ciêncía- ' BUENOS AI�S, 24 (V. A.) - A

Eeonomicas, caindo por 2 "seis" a atuação de Heleno;' dizem que o.

4) (15x12 e 16x14).
'

centro' do ataque do "Boca" não

Os: quadros foram .êstes« satisfez. Os jornais,' comentando li

Direito: 'Nascimento, Beduschí, atuação de Heleno" dizem que' o ,86 os· "8,bilros "de
Geraldo, Boos, Hamilton e Wahoor. "pl,ayer" braaileíro 'apenas passou

,t. "Iass"Ciências: Tamoio, Murilo, Aldo c tempq protestando por j{)gadas "1JJo�. Ari Melo e Eugênio., feitas por seus. companheiros. LONDRES, 24 (V. A:) - A Asso-
Juizes: Aldo Cardoso 'e A. Russi. O vespertino' "Critica""; ao' meti- eíação Britânica de Ftitebol -rece-

cíonar a atuação de cáda um -dos beu -pooidos da Argentina e do Bra-
'

elementos do ataque do, BOca, rrí- sil, para que possam ser contrata
za: "e nesse ambiente pouco podia dos novos juízes de futebol íngíe-.
brilbar o doutor, embora nem to- ses. A Argentina quer mais três,
das (as faltas) possam se". descul- além dos oito que ali se acham,' e
padas. .Com efeito, Heleno parecia o Brasiljquer cinco. A' Associação

"

empenhado em querer sobressair enviou uma circular- a seus "ref'e-
a todo o custo. Além _de.,protestar ,1'C.es::',� a .êsse respaito.c.acentaandc.

Será modificada 8 exageradamente junto a seus com- que só dará permissão a árbitros
panheiros, realiza 00 jôgOl para si. de "primeira classe".

·1_1 dA translerAncias E isso não pode ser pois lhe falta
II ti U 1:"

qualidade para se livrar do adver-
RIO, 24 (V. A.) - A C, B. D. es-

sãríc".
'tá inclinada a modificar .a Lei de

T f ê
.

d
.

d Para
"La Prensa" diz que Heleno foi

rans er nora e Joga Dres
bem vigiado e "por sua parte não

isso, solicitou às filiadas que en-
encontrou uma forma de afastar

víem sugestões. De posse desse
se de seus rivais".

oferecimento, a Federação Metro-
"La Nacíon ", por seu turno, diz

politana- incumbiu de elaborar o

ante-projeto a ser apresentado que Heleno sempre foi superado
no jôgo alto e que "esteve mais

uma Comissão, constituída pelos
empenhado em recriminar a seus

srs, Max de Paiva, Gastão de Mou-
companheiros que em emendar as

1"a e Ca,rlos Martins da Rocha. A
suas p,róprias falhas".

Comissão já está tratando> do pal-
pitante assunto. E a primeira idéia
foi a de sugerir a adoção da lei em

vigõr na F. M. F., que dá as maiOI
res garantias aos clubes

NIZETA, dianteiro do Avai

rios" 'O' público acorre em peso à
velha praça de desportos, na cer
teza que . assistirá um embate ex
!·ràotClinãrio, cheio de lances 'em

pelgantes.
.... ,,111- ele .

amanhã
Para satísf'ação de todos os

amantes do futebol, o espetáculo
da sabatina de amanhã promete
tudo, inclusive entusiasmo, técni
ca ,e disciplina

Campeonato citadino
, de basquete

Com a realização de um único

prélio, prosseguiu terça-feira o

Campeonato Citadino de Basquete
bol, promovido pela F. A. C.
A equipe do Caravana do Ar,

apresentando-se muito bem, levou
nitida superioridade sobre O· con

junto do Barriga-Verde, vencendo-
o por 22 x 16.
Os quadros jogaram assim eons-

tituidos:
.

Caravana do Ar - Dantas, Car
pes, Aurélio, Helio '(Caminha) e

Gouvêa (Helio).
Barriga-Verde - Chocolate" Mei

ra, Dino (Alvaro), Djalma II (Wal
mor) e Díalma I.

O prélio entre Ubíratam e Figuei
rense foi transferído para o final do
certame, em virtude da .ccnvocação

.

de dois p�ayel�s do primeiro, .os
qu�is se e'ncontram 'em São Lund
gero, treinando para o Campefina
to Brasileiro de Voleibol.

o IníUum carioca
,

Rio, 24 (V. A.) - o' "Torneia

Inítium" da 'Federação Metropofi
tana de Futebol não me:is será dís

pulado domingo que vem. Em vir

tude de ter terminado empatado O:

Torneio Muncipal, aquele torneia

só será realizado no dia 4.de Ju

lho,
Em consequência, também (l

início do Campeonato da Cidade
foi retardado em sele dias, tendo

os clubes da Federação deliberado

que D seu início só será no dia 11.

Resolveram o assunto depois de

ter a maioria dos clubes votado

c-ontra uma proposta do Departa
mento Técnico, pela qual ô "Tor-

neio Inítíum" seda disputado li

noite, no dia 7.

..

CAMPEONATO INFANTO-JUVENiL
Continuará domingo o Campeo

nato Infanto-Juvenil, com a reali

zação. Paula Ramos, XI Bocaíuva
(pela manhã) e Figueirense x.

Olímpico (á tarde) ,

CA!l\fP,EONNrO-CITÃrin�:O-DE
iBAiSQUETEBOL.

Pelo, Campeonato . Citadino de

basquetebol, jogarão hoje, á notte..
na cancha do Lira Tenis Clube, os
conjuntos do Barriga Verde e- d.o

Clube Doze.
'O 'confronto Taubaté x. Figuei

rense -.ficou transíerído para o fi

nal 'do certame. '

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

Campeonato de,
aspirantes

Prosseguindo a disputa do cam

peonato de Aspirantes, para ama

nhã está marcada a segunda ro

dada do certame, na qual deve
rão preliar as equipes do Olimpí
co e do Figueirense.

t

�

.... ! '"la.. .. • .." .

Treino do Av�í
o Crédito Mutuo Predial, oferee. Para o seu encontro de amanhã

aos sens associados o melhor pIa· com o Figueirense, o Avai r,ealiza
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5.0Cl rá hoje um apronto da sua equi-
mensais. pe, no campo da F.C.D.

AGENTES NO INTERIOR
Organização de venda pelo Reembolso Postal, orientada por sis
tema Norte-Amertcano, oferece a funcionários aposentados opor
tunidade de ganhar, COD;l facilidade, óLima renda mensal, traba
lhando .com inúmeros artigos de utilidade pessoal e do lar. Des
pachamos para qualquer cidade do Brasil. Cartas para Importa
dora Mundial Ltda. - Av. Angélica, 2471 -- Caixa postal, 6336-

- São Paulo

I
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t,'ESTADo-Sexta-Telre 15 Oe Junho ...48

Colegiais ! compareçam todos os domingos às matinadas . do tine
Rilz. para a escol�a da Mais Bela Voz colegial e Rainha da cidade

5 E DE SQCI.AI..:

PO�JO AtlEGRE

RUA VOLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDA"

CAIXA posrAL. 68S ,TIiLEFONE 6840 - TELE�MA&: ·MOTECTORA.

Agencia Geral para 8t8. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

'

Caixa Postal, 69 - Tel. "ProtectoraO - FLORIANOPOLIS

I
-

A DIVU'LGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST \L, 77S - CURITIBA

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

7
-------_._--------

--�-_ ...

"
.

. -: -: -=_, O lençol areíento irá sumindo:

:. ..:_---
-:.. _:- : _-_ ....

-

� �-�-
do Nordeste à medida que pro-

,

gredir a tarefa patriótica dos,
homens que fazem oceanos: as.:

obras contra as secas.

- -

-
- - -.. _-_' -.- .. : _-.::......

�'"
-:
.... :

.. ,,:'-

E as gigantescas massas dagua,
barradas após trabalhos insa

nos, poderão, postas em canais;

lastrear de verde novamente

aquelas terras, fecundas no seu:

âmago.

Milhares de homens e centenas

de veículos têm empregado sua

força em deter as águas fugi

dias, que rolam do Nordeste

como de uma ribanceira para I>

mar. Nessa t, refa, os produtos
petrolífero; tê{D auxiliado os ho

mense bS máquinas.Ea Standard

Oil orgulha-se de estar servin

do nesta, como em outras ini

ciativas, o bem estar e o pro

gresso do país.
*

Trabalhando com Esso. Hrasil afora.
*

Milhares de carros, caminhõe�
ou ônibus, que atrovessam as

estradas po a rentas, são alen

d.iuos em todo ° país pelo

STANDARD OIL
COMPANY

OF BRAZIL
Mc'�n�ErickJon

Resi'Jtradoras "Riv"

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & elA.
Felipe Schmidt, 2 - 1° andar

I • � ...': ,;+.:"-:." r
....

" I

o "Colégio Barnga-':vlerde"
está construido o seu majesto
se prédio e necessita de sua
valiosa colaboração.

.....
".

�."," ,

Terrenos em Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; dlretamente OUi

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

_ . _�."': J
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RITZ - Hoje as 7130 horas,

Gi andíoso espetáculo de tela e

palco;
NA TELA

F,lia HAYWORTH - Lee BOW-

FlOrlan6poll" ,25 'de ,uaho de 194'

T " f d MAN - Janet i3LAIR

,

a q ,U I 'I r a, o e r r a o
I
�H�o:e�i��Ofé��ca ��éC����)��

II
O sr, Guilherme Tal _ (co.ntinuando)... ,('('Dl um terno e delicado romance

deixando, ainda, ao esquecimento' a renitente teimosia desse prefeito'l
'

de amor ...

afinal vencida no caso do banheiro carrapaticida.. . NO PALCO
O sr, Hans Colin: - "O banheiro caerapaticida foi pago!"
O sr. Guilherme Tal: - Foi pago, não! A Prefeitura não pagou.

Quem pagou foi o Estado, com o dinheiro de acôrdos federais, adean-
tado.

'

O sr. Hans Colin: - "Si adiantou, eu não encontrei. Então alguém
'

levou, porque o que eu encontrei no cofre da Prefeitura foram papéis

lOS
maioraes do Bug-Woogie e do

e dividas de mais de mil contos, V. Excía. não poderá dizer quem re- sapateado americano
recebeu êsse dinhiro? Porque si recebeu, carregou ... " e ainda:

Q sr. Gilherme Tol : - Essa sua afirmação deve ser tão verdadeira
T O N Y J UNI O R

quanto a.das escolas, cuja falsidade acabo de demonstrar com a prova !
,

que V. Exa. mesmo me forneceu. O certo é que o dinheiro paro, paga- I Outra sensacional atração, cousí;
mento do banheiro foi entregue à Prefeitura e deve ter entrado em derado "pela critica como o, mais
Caixa ou ficado corpo depósito. V. Exa. quando recuou da sua renitente, ,., " "

teimosia, fê-Io, por certo, quando reconheceu que estava sem a razão. ! serro rival ele OSC�RITO
Em todo o caso, V. Exa. não perderá por esperar o final da acusação I, Censura até- 14 anos.

que faz, de haverem carregado o dinheiro.' .
. I PI'eços: Cr$ 6,00 e 3,00'.

Porque, então, V.'Exa, o repôs? A qu�rp,acusa V, E;xa? FalerDiga'os nomes dos acusados, para lhes dar o direito de defesa. Acusar com
x x x

reticências é, tr:iste! (continuando) .. , deixando ainda a,o largo de qua!-I ROXY - Hoj,e às 7,30 horas.

quer. comentárIC? ? !XJau precedente de acusar adversár-ios com elemen-; 10 _ Maranhão em revista -- na-
Los tidos por of'íciais . , . ,

O S1', Hans Colin: - Aprend! com -V. Excia". cional,
O sr. Guilherme Tal: - Perde-se V. Exa. dêsse jeito, Nunca eu ne- 2C - Noticiário Universal --.: [or-

guei aos meus adversár-ios o direito de defesa, que é sagrado, V. Exa., ual.
entretanto, pelo seu jornaleco endereça acusações aos pessedístas join-
v!lenses, valendo-se de -dados que faz supôr oficiais. Quando os pesse- 30 - Anita LOUISE Lovrl
distas, pela forma legal, requerem certidões dêsses dados, para com êles CORIUGAN e Robert SCDOT - cm:

instruirem a defesa, V. Exa. não os atende, alegando que êsses rnes- A MÃO ENLUVADA
mos dados ainda estão .sendo levantados por uma comiss-ão. De duas
uma: ou êsses dados não foram realmente levantados - e as acusações
�'� seu jornal são levianas, com o carro adiante dos bois, ou os dados
ja foram levantados - e neles se estribou o jornal. Nesta hipótese,
V. Exa, negou aos seus adversários os documentos necessártos à defe
sa, Se V, Exa, saia' de um dêsses buracos, cairá fatalmente no outro,

Sr. 'Presidente. Quando, há 'pouco, o sr, Colin dava o aparte que
aca�o de responder, o sr. Oswaldo Cabral resmungou um paupérrimo
Mu��o bem! Êsse funcionário, taquígrafo desta convenção, não tem o
direito de falar neste recinto! !O sr. Presidente: - Advirto o taquígrafo de que será dispensado,
se, outra vez, tentar apartes, Que 'cumpra as funções para as quais re-Isebe gorgetas e não passe delas.

x x x

O sr. Guilherme Tal: - Agradeco a V. Exa, Reclamei não porque
RITZ - Domingo: Uma, gígan-

dentro do n�sso liberalismo, temesse qualquer aparte. M�s se os ta� tesca apresentação da WARNEH
qufgra�os oClelXa� sua ,tarefa e �e m,elem nas di-�cussões, acontecerá, ImOS:
amanh,a, que atribuam apartes mfehzes e mfantls aos próprios com- _

p'anhC'lros ;le. crença "política. tE eu não quero, sr, Presidente, que oS I CANÇAO INESQUECIVEL
srs, Rans C<;>lm, Arnoldo iLuz ou Gustavo Schossland venham a brigar I (Night and Uay)
com o ta,qUlgrafo Oswaldo C8Ibral por lhes atribuir este eom ou sem _ com _

l1!aldade, apartes como que por mim desejados, paI' consÍi.tuirem maté- .

fl� magn�fl_�a para respost�s. �ão quer.o, também, 'que êsse taquígrafo Gary GRANT - Alexis SMITH
seja po�fl�slOnal:mente prejUdICado ou 'acusado de ,quinta--colunismo. Carlos RAMIREZ
Dou o lllCIdente por encerrado.

Apresentação do /

. SHOW -"ATÓMICO)' I

com: GUALTEH' e INil

,

CENTRO ACADÊMICO ��XI DE FEVEREIRO"
CONVOOAÇÃO ,

Ficam convocados todos os coleças da Faculdade de Direito parcc
comparecerem hoje, dia 25, às 17 horas, na Faculdade, afim-de se'
inteirarem da época para realização das provas parciais.

Florianópolis, 25 de jU.Jlho de 1948.
Hamilton Ferreira, presidente.

FESTA JUNINA UNIVERSITARIA
Pr-omovida pelo Centro Acadêmico "XI de Fevereiro", será leva;

do .a 'efeito segunda-feira ,próxima, às 120 horas, na Faculdade de Di
reito, uma grandiosa Festa Junina Universitdria 'Constante de: dan..-,
sas, fogueira, pinhão, melado, .cará, etc. etc.

/

_1111
..

--

I ODEON - As 7,30 horas.

, I SI EU FôSSE FELIZ

No programa

Cinelandía Jornal.

Nac, lmp. Filmes.
Preços: c-s 4,00 e j,OO.

Irnp. até 14 anos.
x x X
\

IMPERIAL - As 7,30 hora":
ULTIMA EXIBIÇÃO

É COM ESTE QUE EU von

No programa

Noticias da semana - Nac, Imp,
Filmes.

2° _,,_ Fox Airplan News 30 x H
- Atualidades.

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

x x x

FILMES DA SEMANA

Amanhã - ODEON:

proibido até 18RigorosamenteUm homem que sabia muito.,.

r não podia faJar... Uma linda anos.

mulher que nada
'

sabia .. , mas

agia corajosamente... Os assassí
nos eram mestres' no maneio de l : .

ema arma mortal. .. o terror.,.

Censura até 14 anos,

Preço: Cr$ 3,00 único ..

Num filme que é uma festa
(continua)

n ..iísica, bailados, domance e colo

ride, dirigida pelo genial Michael
ClIrtiz e com a música imortal ele

Cole Portel', perpetu'ada: num filme
inolvidável ! ...

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
O Escri�rio do Partido Social Democrático, a rua Felipe Schimidt
N. 42, at�nde aos seus .correligionarios para qualificação eleitoral

'U��s 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias_

secliaao

Hoje, n"assado D. Dulce de Mattos
, A data de hoje r�o:da-n�s que: MeDrer

- em 1631, o Capltao LUl7; Br.r· Pela "Vari"" clt gou I
'.

,

t
b Ih o.rdem d- M t' ri AI' "', e 10Je a es a
a o, por e a las e I� - capital, procedel1te de Pórto Ale-
buquerque, atravessou o. Bebel'ibe gre, D. Dulce de :Mattos Meurer,
c d'esafiou os holalntdeses do .Perre- funcionária do Serviço de Estatis
xil; tica da Produção do Min,istériú da

- em 1822, o.S Coronéis de cava-
, Agricultura.laria José Pacheco e Rodrigo An-

tÔlnio Falcão Br�n,dão se subleva
ram contra u autoridade do General

Madeira;
- em 1850, foi promulgado o Có

tatística da Produção.

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório:

• n.O 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

A ilustre visitante, que oeupa a

função de Chefe da 3a Secção �io
referido órgão, inspecionará neste
Estado os trabalhos relativos à Es-

Esoterismo �

CONVITE
Domingo - dia 27 -

comemo�aT
se-á o 390 aluiversário de fundação
do Circulo Esotérico da Comunhão

digo do Comércio;
- em 1874, no Rio Grande do S,,',

começou li revolta dos fan:íticos
"Muckers" ;
- em 1875, ficou organizado um

�ovo Ministério conservador, sob

(I presidência do Marechal Duql,e
de Caxias.

do Pensamento,
Paulo.

S'. Sia. foi recepcionada, na Bas':
Aérea, por uma comissão de I:'sta.

tísticos locais, notando-se a pl'f..sen�
ça do sr. Aroldo Caldeira, In�j)et(,r
Regional do IBGE.

Para a comemora ..ão da grata
efeméride, o Centro, de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realizará, na
quela data, em sua sede, à Rua Con_
selheiro Mafra, n. 33 - 2" andar,
nesta Capital, uma sessão maglla,
(H\ra a qual são convidados todos os

confrades, sendo permitida também
a assistência de profanos.Contlecedor de tôdos os serviços A referida sessão terá inicio às

Chefe de
Escritório

A DIRETORIA

Anclr� Nilo Tadasco

to de seu filhilho!
Mas, não esqueça. q.ue o melhor' de escritório, procura colocaçã" na

presente para o seu ''PIMPOLHO'' Capital ou no interior. - Cartas

é uma caderneta do €R'tDITOI para "CHEFE", Rua V��al Barnos,
,MUTUO PREDiAL. 52 - NESTA.

20 horas, exatamente.
Florianópolis, 23 de junho

1948.

I!ií!====::;:;!l==�====� •

PARÀ!,l'"FER10AS, ..

E C Z E MAS,
INFlAMAÇÚES,
COCEIRAS,
F R E I R AS,
'ESPINHAS, ETC,NUNC:�, EXrSTIU IGU�L

'I

t'

em 8ãG

de

xxx

O INFORMADOR INVISIVEL

" .,., . .Domineo : ,. " ....

ODEON - IMPERIAL

MASCARADA TROPICAL

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

FRAQUEZAS EM nERALr
VINHO CREOSOTADO

cr:SILVEIRA«

Aluga-se"
Linda e confortaval resi-

dencia, recentemente COllS

- truida à rua Souza França.
Tratar com o proprretl!rio

de à rua Blumt!Jnau n. 68.

JOSE' DIAS FIGUEIRA
e

JUSTINA PENA
FIGUEIRA

têm o prazer de parti
cipflr às pessoas de suas

relações o' náscimen to
de �eu filho MARIO
ROBER7 O, occorrido na

Casa de Saúde. São Se

ba�tião, no día 15 do

corren te mês.

Muitas felieidade8 pelo na8cime..

to de seu filhinho I
Mas, nlo esqueça, que o melhot.,

presente para o seu "PIMPOLHO.
é uma caderneta do CIU!:DlTQ>'
MUTUO PREDIAL.
• •• •• • .. .. .. .. .. .. .. Q?#

Coceira dos Pés
Combatida no 1.° Dia

Seus pés coçam, doem e ardem tanto
a ponto de quasi enlouquecê-lo 1 Sua
pele raeha, descasca ou sangra? A ver

dadeira causa desta. afecçÕe. cutânea.
é um germe que se espalhou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deno
mineções, taie como Pê de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" coceira.
V. não p6de Iivrar-ae dêstes sofrimentos·
senão depois de eliminar o germe causador ..
Uma nova desco berta chamada Nirodc.m
fa� parar a coceira. em 7 minutos. combate
08 germes em 24 horas e torna a pel�
lisa, macia e limpa em 3 dias, Nilorl...""
dá tão bons resultados que oferece a ga-:
rantia de eliminar a. coceira e limpar a..

pele uiio só dos pés. como na maioria dos
casos de afecções cutâneas, espinhas.
acne. frieiras e impigens do rosto ou

do corpo, "leça Nixoderm, ao seu Iar
macêuticct.ct"'oje mesmo. A nossa ga..

U:-oderm rantia li, a
-'"� flua maIor

rll1l IS A'lecils Cutan.ls proteção,

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

U .Hutalhã.o Burrigu-Verde>'
foi constituido de cutarlnens..
destemidos 6 o "Colégio Bar-:

_

riga-Verde", usará a mes ,e!
bandeira.

'

�

VAEAORIOr?
•

�
I�UARTO Cf BANH�IRO

E TELEFONE,
DIÁRIA COMPLETA
CASAL Crll 170,00

CrS 100,00

---L,�,,,'-----"

END. TELEGR,"ARGENOTEL"
TEL. 2,5-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 /
P�AIA DO. H:AMENGO-

FRECHANDO
Ü Diá1'io, de ante-ontem, em sua crônioa parlamenta'r,_ nO '

afã de sinapizar as oo's.t-eJoas da bancada udenista, bàrbara

mente castig>adas pelo deputado Oíd Ribas, argumentou com {)'

número ,de 3Jpar.tes prOferidos - 48 ao todo ..Quem os contou�
sabia contar? E a conta estará exat�?! Que esteja! Nada prova.

Aparte não vale pela 'quantidade- mas pela qualidade. E os

que foram ouvidas, naquela merhorável sessão, tiveram res-·

postas -de arrazar, 0, Sr, Oswaldo IOabral, por exemplo, à lei

tura do primeiro telegrama-atômico aparteou para afirmar q�le
o despachO' se restringia a um juizo sôbre 0.' pltüto oS não sôbre'

a ,campanha que o antecedêra. Em resposta ouviu novamente

,a leitura do te,legmma e compreend,endo que pisára em falso,
calou o bico e só v·oltou a abrí-Io timidamente uma vez, aO> '

. final. O 'sr. Bulcão Viana foi ao cúmulo; de,' argumentar mais'
.ou menos assim: - "Se a palavra udenista não tem valor para

provar coacções, por coerência também não deve valer para

provar o eontrário", A carga 'que levou foi tamanha, que Ü'

líder udenista eficabulou pelo corega e deixou o recinto. E.·
quandO o deputa�o Cid perguntou quando valia a palavra ude

nista, o sr. Sulca0 sentou e murchou. O sr. Waldemar Rupp�
,ao entrar no rednto, trazia o seu chapeu à mão, como quem
vai viajar. Aturdido pelas provas 'apresentadas pelo sr. ,Oid�,
.confessou-se surpreso, Sem saber o que dizer, lembrou-se 'dos

(bancos a,oadêmioos, resmungou alguma coisa sôbre pre'sunção'
juris tanturn e de jure, e afirmou' que' as violências a que se

ref.erira eram f.àcilmente 'presumíveis. O sr. Armando CaliI
fulminou-o - "Mas, nobr,e deputada, V: Exa. queria condenar

por presunções? Juridicamente 3l!ria' monstruoso". O ,sr. Rupp"
também murchou: Os tais 48 apartes foram odêsse' quilate, Ti
veram, em respostas prontas, réplioas contundentes. O ,sr.

Fernando Melo. espertamente, procurou fugi,r ao assunto,.'
quando o -sr. Cid perorava. O sr. YlÍmw Oorrêa übservou-Ihe�
entretanto, que o seu esfôrço seria inútil para disfarçar o des

fecho doloroso e trágico d,o repto que' o sI': Waldemar Rupp;'
acabava' de perder, E porque êss,es a-p�trtes, os tais 48, foram
todos confundidos, é que o Diario ante�ontem murchou. Tudo
murcho: U. iD, N" bancada, jornal:

•••

GUILHERME 'TA.L
\

_,/
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