
navio' tanque «Santa Cecilia»
Rio, 25 (A. N.) - o Ministro Presidente da República despachou

da Marinha, através dó seu gabi- solicitando ao Ministro da Fazen

nete, enviou à imprensa uma no- da que considere o assunto com

ta oficial esclarecendo . detalhada- urgência e pedindo providências
mente as condições de compra e a para a compra dOI navio sem maior
conveniência nacional da aquisi- demora por considerá-lo corrveni-,

ção do navio tanque "Santa Cecí- ente aos intsrêsses nacionais.

lia", de propriedade da "Navebras Acrescenta a nota do Ministro
SiA" (Comércio de petróleo). que só então e somente nessa oca-

Friza a referida nota a interfe- sião teve o Ministério da Marinha
rência direta do Presidente da Re- conhecimento dOI assunto.

pÚblica na dita aqui·sição, atenten� Dada a urg.ência da aquisição, o

do à necessidade urgent.e daquele Ministério providenciou imediata
navio para os problemas da Mari- mente a vistoria do navio, Tfeita
nha.

por uma comissão de engenhpiros
Toldos os"1apeis relativõs a es-sa navais, designada pelo. diretdr-ge

compra foram por determinação i:al do Arsenal 'de Marinha, na Ilha
do Presidente da República exa- das Cobras, .a quem foi expedIda
minados pelo Cons.elho de Seguran- on'dem para mandar proceder à:

ça Nacional, que se manifestO'u vistoria e avaliação corresponden-

O b -I-
contrário à venda do navio, no te.

S russos ostl lIam estrangeiro. O relatório e demais documentos:

Berlim, 25 (U. P.) - Os russos O processo foi encaminhadol por apresentados p.ela comissão foram

proibiram a distribuiçãol de gêne.... ordem do Presidente da República anexados ao processO: 'original -e

r�s aIi��n.t.ícios da zona de ocupa-l ao .MinistériQ da Viação:' tendo-�:e encaminhados .ao Ministro da Fâ
çao sovletIca, aos habitantes dos I o tItular da pasta, de.pols de ouvIr zenda COlm ofício urgente.
setores aliados de Berlim. o diretor do Loide Bra'sileiro,· em Dêsse ofício consta o resumo de'

exposição de motivos dirigida ao todo o andamento que o processa
Chefe da Nação manifestado de teve no Ministério da Marinha,.
pleno acôrdo com o parecer dessa bem como o seu pronunciajTlento-
autarquia, ou seja, que seria acer- a respeitai da aquisição do naviO'
tada .a a.qui,sição. do navio pela tanque "Santa Cecília".
União para entrega ao Ministério O processo ·em aprêço aCha-8,B'
da Marin!1a, que o utilizaria nas atulamente na Câmara dos Deputa
mesmas condições em que o faz dos, acompanhando a mensagem

Caim seu navio tanque "Marajó".
.

do Poder Executivo e.\TI que é feita
Nessa exposição de motivos, o a llelicitação do crédito nec.essário ..

,I, � .url'.IUO DUJUO n. IüNTA CA.T.AlUl'i.A

.ftH,rt.t6rl. e D. Sere.". SDlNEI NOCETI - Diretor Dr. BUBEN� DE A.RRUDA. UIOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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Um pingozinho_ ..
Os jornalistas do órgão udenísta

querem, por força, que esqueçamos
o discurso do sr. Cid Ribas. O fato,
entretanto, é que eles não no eS

quecem l Não podem esquecê-lo! As

palavras do ardoroso representante
chapecõense continuam a dar-lhes

Na sessão de ontem da Assem- que sóbreo mesmo se manifestasse. dor de cabeça. E porque? Pelo seu
bléia Legislativa, o deputado Saulo -- Saulo Ramos - P. T. B. -

recheio de latim? Pelas frases ex

Ramos, Comando a palavra no ex- Quanto a êsse assunto a sua opinião persas? Pela sonoridadet Latim,
pediente, proferiu um discurso pa- é que é honrosa e justa a causa dos frases soltas e palavras sonoras não
Ta justificar e encaminhar à 'Mesa estudantes. castigam ninguém! O discurso está
um projeto de lei, acompanhado da - Antenal' Tavares - P. S. D. - molestando, pelas provas que lhe
respectiva justificação de motivos,' Fala sôbre a matéria, que será es-. instruem as asserções. O sr. Rupp,
versando sõbre matéria do Estatu- íudada nos Estatutos dos Funcío- deputado por Campos Novos, acu
to dos Funcionários Púhlieos do nários Públicos 'do Estado de Santa

sou os pessedístas elo extremo Oes
Estado, no que diz respeito as ü- Catarina, dizendo que 'ali, tanto te, de coacções Incríveis. Os ude
cenças em geral. quanto é possível, serão atendidos nístas de Chapecé, e precisamente

- Protogenes Vieira - P. S. D. os anseios e esperanças dos inte- os presidentes e demais membros
- Novamente comentando o pro- ressados. dos diretórios, nos distritos sôbre
jeto de lei Pedroso Junior, que Waldemar Rupp - U. D. N. -

os quais, com maior violência, in
f'oi assunto já estudado pela Casa, Falou sôbre o constante aumento I

cidirarn as denúncias do sr. Rupp
ocupa a tribuna o ilustre parlamen- do preço da carne, que em nosso

_ desmentiram-no espelacularmen
iar pessedisla, entrando, mais uma melo classifica de pavorosamente Le!
vez, a dizer da sua opinião rere- astronómico, Êsses desmentidos deram aos de
rente ao célebre projeto. Só agora j Ferreira de Mello - U. ID. N. - tratados aquela oportunidade de
agitada pela "Gazeta Farmacêutica", Fala sôbre as ocorrências da Esco-

que Rui tanto falava; ·a de conrun
periódico editado em Curitiba, a la Naval Bra-sileira, dizendo que direm a detração com o testemunho
questão tem a incentivá-Ia' fôrças I espera para a mesma uma solução dos detratores.
danosas e ocultas, que impelem a i digna e pacífica, por anele se res- Palavras sonoras, pasam l Ironias,
mocidade estudiosa ao plano ínclí- ,guardem razões e direitos. também passarn! Mas provas desse
nado ela anarquia .e da desordem. - Nunes Varella - Líder pesse- inescusável valor probante, ficam!

. Triste figura fazem tôdos aque- dista - Dá conhecimento à Casa de E para sempre!
les que, valendo-se da natural írn- haver falecido na capital do Estado Elas é que estão castigando os
pulsividade da nossa juventude que de São Paulo, o ilustre parlamentar udenistas. A culpa, entretanto, não
estuda, intentam fazer da mesma deputado Valentin Gentil, cornpo- é nossa!

'

mote ou pretexto para politicarem, nenledo Partido Social Democráí.í-
desviando-a elos seus que-í'azeres co, e"x-presiuente' da .Assembléia ---.------"'-......---

- estudantis e induzindo-a, para tr is- Consl.ibninte, e, poster-iormente, da Edino Irifuer DOSteza nossa, 'Eonlra os Poderes COJ1.S- Legislativa daquele Estado.
tituidos. Pediu voto de pezar pelo seu f'a- Estados Unidos

Reí'eríndo-se, ainda mais uma lecimento, dando-se dele conheci
vez, ao rojeto Pedroso Junior, raia menta à família do ilustre morto.
do substitutivo que transita, já Apoiaram-no os deputados João
agora, na Câmara Federal, que é Josév Cardoso da Veiga e Saulo Ha
de perfeita vizinhança com o seu, mos, respectivamente, da U. D. N.
apresentado há tempos à Casa para - P. R. P. e P. T. B.

Na Assembléia
.

Legislativa
Matéria do Estatuto dos Funcionários. - O prejeto
Pedroso Junior. - Voto de peza� pelo Falecimento

dum. deputado peulistl. - Outras notes.

Nova.,York, 25 (D. P.) - Chegou
hoje a esta cidade o jovem compo
sitor brasileiro Edino Krieger, que

passará Q verão estudando -com o

compositor norte-americano Aron

Copland, no centro musical de

Berksheve. Edino ganhou uma das
tres bolsas de estudos, oferecidas
pela -Empresa de Tratores Empire,
de Nova York a compositol'e� lati-

Voltam ao

trabalho

A cunhagem . de moedas de ouro
Rio, 25 (V. A.) -:- A reportagem,' A produção de ouro nacional da

de um matutino, conseguiu escla- ta industrialmente de 1834, quando
recer alguns detalhes sôbr.e, a pre-. a São: João Del Rey Mining Com
tendida cunhagem de moedas de i

pany iniciou seu tra,balho com a

()Uro, bem como sôbre as reservas. produção de 77 quilos. Consegu4u
de que. dispõe o Brasil n.e.sse parti- b máximo de produção em 1944,
cuIar. �omos informados de que com 5 toneladas ·e 174 quilos. Em
a referida emissão,. que visaria a- 1946 a produção haixou a 4 tone
tenuar, o entezouramento de gr3ln� ladas e 370 quilos
.des ma.ssas de pap.e! moeda, cor- O govêrno, ao que se diz, Bnten."
responderá a valor il)-ferior á pro- de que a circulação do ouro, po
dução de ouro· Em 1947, a produ" dendo r.epercutir favoll.'avelmente
ção brasileira, no. tO/Cante ás minas, em relativo de8afôgo da circulação
alcançou 4.198.419 quilos, proveni- fiduciária e do crédito, não preju
ente·s de Minas GErtais. A de ouro e1icaria a formação das res-ervas do
.d.e aluvião em d·ez Estados e Ter- .metal, porquanto os estoques se
'ritórios foi calcu·lãdas aproximada- riam refeitos tão pronto fôsse re

mente !;la mesmo nivelo Desse modo. tomada a poditica de aquisição d,e
110 ano passado, a produção subiu ouro no mercado interno
� mais de 8 toneladas, valendo cêr-
ca de 180 milhões de cruzeiros,
enquanto qu·e a emissão projetada
será de 250 milhões.

Nossas reservas de ouro no Bra
.sH ,e no exterior foram, em 1946,
a 7 biliões e 96 milhões de cruzei
TO�. Daí por diante sofreram pe
qu.enas variações. Circulas oficiai!"
afiançam que essas reservas pode
Tão avolumar-se caso o govêrno re

imne á politica- de aquisição ele
Duro no país. Recorda-se a res�ei-
10 que o Brasil figura entre as

poucas nações que, dispondo de
possibilidades de larga ampliação
na .exploração de ouro, estão aptas
a reforçar suas reservas através
das aquisições do g'ovêrnoi

llQ-americanos.

Campinas, 25 (A. N.) - Anun
cia-se aqui que a direção da Mo
giana decidiu readmitir os ferro
viários, dispensados por motivo da
última greve.

Os americanos não deixarão morrer de
fome a popolacão de Berlim

BerÍim, 25c (v. A:) - Faço questão de anunciar à população bE'rli
nense, que os estoques de abastecimento no ·s.etor americano são sufi
cientes para' 30 dias. Não deixà'remos morrer de fome o povo ,de Ber
lim", declarou o coronel Howley; comandante do setor americano numa

mensagem dirigida hoje aos berlinenses. "Não deis ou�ielos �os 'boatos
que pretendem s'emeàr o pânico. Lembrai-�(!)s de que as fôrças maléfi
cas ql�nâo desejam o reerguimento do povo alemão querem criar o

eá()s para" conseguir seus objetivos. Sua atividade é hoje manifesta",
pro�seguiu o coronel Ho.wley "eis que um punhado de gangsters '.tta
cnram os eleitos derllocráticos. São' esses mesmos, declarou ainda) co

l'()uel, que lançam as falsas noticias e afirmam que a fome ameaça
Herlim".

10 senador Ivo d'Aquino no Catele
Conferenciou com o Presidente Dutra
Rio, 25 (v. A,) - A chamado do presidente da República, compare

ceu, ontem, ao Catete, o sr, Ivo de Aquino, líder do P. S. D., que se de

morou em conferência com o chefe da maçãa. Apesar do sigilo que cer

cou a presença do senador catarinense no Catete, parece que o fato se

pr-ende ao caso de São Paulo, dependente de solução do Senado, assun
to sôbré o qual vão se pronunciar, na próxima semana, as comissões

de Justiça e de Finaças daquela casa do Congresso .

4PARELHO PORTATIL DE ANALGEsr.4 .- XZ::uu üe ,,,, ._" _ ._to em

Londres nm aparelho portatil de otuüçesia, indicado para porteiras e

médicos e mqeral; Seu peso, na mala, é de 1Jenas 15 libras. O fluxo do
gás é controlado pela prõpria respiraçõo do paciente

BRITISH NEWS SERVICE, .

.

ProtesJo contra Dewey é O c8odidbto
o Egito

.

republicano
Lake SUC€SS, 25 (U. P.) - O Filadelfia, 25 (D. p.) - Dewey

Quartel General do canele Berna- reuniu-se na manhã de holi·e com

Llvtte dirigiu um protesto ao os seus colegas discutindo a esco

Egito, contra o ataque de Spif'i- lha do candidato à vice-presidên
res egípcios a um avião das Nações cia.

Unidas. Esse aparêlho foi metra- O seu esmagador triunfo de on

lhado quando. se dispunha a ater- 'tem deu a Dewey o controle pra
r íssar na Palestina e atingido q.uí.n� -tícamente absoluto da convenção
ze vezes. republicana.

o PSD vitorioso em Minas
Hio, 25 (V. A.) .,-- Sôbre a situação política, falou ontem a um r:1Utu

tino carioca o deputado José Maria Alckimilll, do PSD mineiro. Referin
do-se ii situação de seu partido. declarou que é ótima. "Ganhamos -- con

cluiu - as eleições suplementares em todos os municípios cujos resulta-·

dos já foram proclamados pelo Tribunal EleiLoraF'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENQUANTO os BAJJõES VÃO

,

SUBINDO
.

IPassou mais uma noite de São
João, e com ela, como há anos vem

acontecendo, passou, também. pelo
meu pensamento, mais uma lem

brança daquele São João de há oi
to anos a t.rás!

Enquanto meus olhos acornpa
nhavam a subida lenta dos balões.
meu espírtto vagava pelo alem a

procura do teu!

Encontramo-nos, afinal. Um bei
jo ardente reboou pelos ares em

sintonia com o esponcar dos fOgÜ0-
tes!

Dirigfr-am.se depois, enlaçados,
ató aquele local onde se deu o nos

so primeiro encontro.

Chegaram, enfim, ao Clube ... e

lá reviveram aqueles prímaíros e

inesquecíveis momentos que culnu
nararn, mais tarde, com aquele pri
meiro heijo I
E "lá, então, relernbraram aquele

diálago até boje gravado em minha
memória.

- Suspiraste?
- Porque? Há algum mal nisso?
- Não, em absoluto, mas posso

saber até onde êle foi?
-- Podes, sim, mas prefiro que

advrnhes.
- Já sei. Foi até Porto Alegre!
- Não, não foi assim tão longe.
- Então ficou alí pelas mesas'!
- Não, não chegou até lá!
- Então?

"

-- Ainda não desconfiaste que êle
ficou aquí mesmo, bem juntinho a

mim? \.
- Querida, jamais julguei que

isso fosse possível!
E depois, sim, depois daquela noi

te de São João, a vil}-a, para mim,
tornou-se mais alegre, pois eu já
tinha um ideal!
Por onde andava, ouvia tua voz

via-te" a cada momento, a cada pas
sol

I .

Passamos juntos somente outro
São João, pois logo depois, daquela
noite filia de 13 de julho.. eu partia
para longe, muito longe.
E para falar naquela noite de 13

de julho. Vamos relembrá-la?
- Querida mas são apenas onze

horas!
- �u sei, mas papai disse-me, que

mamae me levasse Ilara casa antes
das onze ,e meia. .

- Estás esquecida de que parto
amanhã? "

- Eu sei querido, mas olha como
mamãe está fazendo'"sinal!
� Está bem, se ten.s que ir, nada

posso fazer, mas quer-ida, aprovei
taI: esta despedida para te dar o
prImeiro beijo.
- Cuidado, querido, aqui não

po�le ser, pois alguem poderia ver
e ISSO não seria nada aconselhá
vcl,

BRINCADEIRA DE SÃO JOÃO

Depoi'S de haver brincado a noite inteira
Na mais sincera e lhana animação,
Despedíu-se de mim e foi ligeira,
Para a alcova fazer sua oração.

Jij a S. João pediu, com fé _- cegueira,
Que lhe mostrasse, em tôda exatidão
A figura real e verdadeira

'

Do Amór - perfeito do seu coração.

No outro dia encontrei-a. Um riso míxto
De 'fria indeferênca e amarelez
Foi tudo o que me disse. E eu' nem prevêra ..•
Bom s: João, porque f'izeste isto? ..

Negar que ela me visse - uma só vez
Eu, que sonho com ela - a vida inteira ... ?

ÁliJaro Guerra

:'
,

1

DUAS MÃES

Numa igreja se encontraram
duas Mães, 'em certo dia;
uma entrava, e nesse instante
toda cheia de alegr-ia,

'

orgulhosa e triunfante,
levava, chegado ao peito
um filhinho a hatisar.

'

Soulary

Outra, a infeliz que saía
levava. um filho "tarribém' ...
Oh I mas essa pobre Mãe'
levava um filho a enterrar t

Cruzaram-se a poucos passos
a que trazia nos braços

'

cheio de viela e conforto
o filho de seus encantos

'

.e a triste, lavada em pr{ntos
que seguia o filho morto!

'

'\l:ocaram ambas um olhar ...
Nisto a Mãe afortunada
foi que rompeu a chorar:
enquanto a d.esventurada
que o filho tInha perdido,
- Oh,.maravilha do amor ! _
Na mero da sua dôr
sorriu ao recem-nascido 1-

CARTAS
Humberto de Campos

Tuas cartas rasguei uma por uma:
Cento e qua torze páginas e tiras
De juramentos, de promessa, em suma
De perfídias, de sonho.s, de mentiras.

r

Ma:s, chorei ao rasgá-Ias! Tinha alguma
COIsa, a Implorar nelas 'Por tí, e as iras
Foram-se; e agora, cólera nenhuma
Nêste peito haverá, por mais que o firas.

� .. ;

,J

; ,

• I
Eram mentiras, eu bem sei... No entanto
Cada rompida página era um cardo
Que enterr-ava no peito em cada canto.

E eis porque, ajoey,'lado, após instantes
Os pedaços juntei. " e agora os guarde:
Com mais amôr do que as guardava dantes.

,�, r'

OLHOS VERUES
Fernando yita

Teus olhos magos, de imortais lembranças,
Tão verdes como as frondes dos palmares,
Ora tranquilos... são lagôas mansas ..•
Ora vivazes ... são bravios mares ...

Teus olhos lindos, como os meus sonhares,
São portadores de eternais bonanças; .

Em vê-los, afugento os meus pesares
Em adorá-los, me encho de esperanças!

Auroras encantadas tu desfraldas
Com êsses olhos - belas esmeraldas!
Na erma noite de íntérrnínos terrores.

Teus olhos, campos verdes, vivos astros
Fazem o mundo inteiro andar de rastros'
Dêles cativo, vítima. ele amóres!

r;
-

•

',.. tO'-

- E se eu fosse à meia-noite até
a tua casa poderias dar uma fugi
da?
- Se quiseres podes ir, mas eu

não garanto aparecer.
E quando o relógio da igreja soa

va a última oadalada da meia-noi
te, surgiste 'em minha frente! V'i
nhas com os pés no chão e uma toa
lha cobria-te a cabeça. Gomo esta
vas linda naquela tua símptícídade

í

Tomei-te 'nos braços e, então, pe
la primeira vez, depositei em teus
lábios ardentes o meu beijo de
amór!

Infelizmente um barulho no in
terior da tua casa veio nos desper
tar da,quele sonho! Regressaste ao

teu quarto, pulando pela janela que

GOSTOS
Bastos Ti(j/'e

um beija?-.OTa um :beijo. .. Afinal que custa
Eu não digo que o dês a toda gente;
Mas SI se apresentou tão belo ensêjo
Porque m'o negas tão avaramente?

'

i ábios juntos, um som... ·e o meu desejo
Satisfeito! E' tão rápido!. .. Consente!
�l'nb1im grande pecado eu nisso vejo;
E que o VIsse! O bom Deus é complacente ..•

,... )... ,

- J\i10 dou já e1isse! E grito se mo deres!
U.k�1! Não facas tamanho espalhafato ...
(O que absurdo máu gôsto das mulheres l)
Map meu benzinho, vamos ser cordatos;
Como é que a dar-me um beijo tu preferes
lJj-�c, na bóca ig'nóbiJ dos teus galos?

''':<_ ,

LADRÃO DE BEIJOS
João Rosa Junior

Ela dormia lânguida formosa,
Quando eu entrei com muita subtileza,
Perto dela, jazia sóbre a mesa,
O seu laço de "fita cõr de rosa.

Como beijá-la? Eu disse, - ela é medrosa
E' capaz de alarmar, e com certeza
O meu gesto de estúpida surpresa
Vai causar uma cena vergonhosa.

E eu estava já quase na intenção
De fugir de tão falsa situação,
Desístíudo do roubo projetado.

'Mas, depois n'um momento rnisteríoso,
Despertei-a beijando-a tão ditoso,
Que' ela disse : Ladrão, estás perdoado.

ENJEITADA!
Nicolau Naaib Nahos

Que sorte, meu Delis, que sorte
Que sina trisí e e mesquinha
Viver no mundo sozinha
Sem alguém que lhe conforte!

Que vida triste, Senhor!
Tão sinistra e malfadada,
Viver no mundo enjeitada,
Sem pai, sem mãe, sem amór J

Pobre de ti! Bem criança
Já tens sofrido bastante!
Como foi triste o instante
Em que perdeste a esperança.

E vives de instante a instante
De porta em porta enchotada ...
Chamam-te a rir: Enjeitada,
Maltrapilha. " Mendicante l"

O' vós mimosos da sorte,
Nascidos em berços d'oiro,
Vos tendes n'alma o tesoiro,
Que pode arrancar da morte,

A humanidade filha sem pai! .

Portanto, tende piedade,
Cheios de amôr-, com bondade
A pobre filha tratae ...

Pobre criança infeliz!
Ao ver-te assim sofrer tanto
Meus olhos se enchem de pranto
Minh'alma ao mundo maldiz!

Ânimo pois. Se á tristeza
E á mágua vives afeita
Ouve: na Imensa Grandeza

_
Deus, a seus filhos não enjeita!

Uma mãe desnaturada
Foi quem te fez enjeitada,
Segue o teu destino vário ...
Vai, caminha, o Mundo é isto.
Mais do que tu, sofreu Cristo
Quando seguia ao Calvário!

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

Que sina" triste, que sorte!!
Para mim antes a morte
Que sofrer tão grande dôr !
'Pendo 'a esperança já morta,
Corrida de porta em porta,
Sem pai, sem mãe sem amôr ! ...

A DOMADORA

Perante a grande multidão curiosa
Que doidamente aplaude e que condena,
Ela exibiu-se, impávida e" serena,
Cingindo o corpo em clâmide pomposa.

Entrou nas' jaulas e afagou mimosa
De hircano leão a túrhida melena;
O tigre, o lobo, a carniceira hiena,
Curvaram-se an te a fôrça prestigiosa.

Quando a beijaram canibais panteras,
A turba, n'um transporte delirante,
Fez-lhe ovações esírfdulas, sinceras.

Porém ela chorava n'esse instante:
Chorava não poder, entre as mais feras,
Domar o fero coração do amante.

Damasceno Vieira

por precaução tinhas deixado abe1'-1
nita de verão, tirrhas nos �I"aço.s (J

ta. Lembra-te? f'rutç do teu enlace matrímoníalf

No outro dia eu partí para longe, Se eu te dissesse que fiquei conten-
muito longe.

f
te, mentiria, pois meu maior dese-

. Em pouco tempo, porém, aquele jo seria que aquele filho fósse tam

amór tão sublime, tão belo, foi des- bém meu.
-

truído por intrigas e .íalsídades l E todos os anos, quando chega a-

Tua imagem, entretanto, conti-, noite de São João, enquanto erepí
nuava a .me perseguir e eu sofri.a tam as fogueiras, estouram as bom�

por me ver abandonado por ti. bas e os balões se elevam pelo fir-

*lgum tempo depois, soube do mamento: af'óra, eu penso naquele-
teu casamenfo. nosso romance nascido numa dessas-
E mui Los anos depois, quandO noifes de paz e ,de encantamento.

voltei a ver-te, naquela manhã bo- João Ratão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.:»: o ESTADO fazenJ

do âietribuiçõee de valiosos li
,lffros, incluiive romances mo

dernos, entre as pessoás que
·.constam de seu cadastro so

-ciel,
As pessoas que ainda não

hajam preenchido o coupori
Id:que diariamente publicamos
poderão faze-lo. aAora, habi
litando-se, assim, a concorre-

·...am a tão interessante inicia
eiv« realizada sob o patroci
iIlio da LIVRARIA ROSA, à
'Deodoro n. 33, nesta Capital

x x x

ANIVERSÁRIOS

DR. LAERCIO CALDEIRA DE
ANDRADA

Em Niteroi, onde há vários anos
.

rreside, passa hoje mais um aniver
-sárío natalício: o nosso ilustrado
.-.conterrâneo dr. Laercio Caldeira
-de Andrada, brilhante advogado p

denLe de hu�anidades.
O ilustre nataliciante que, a va

ll'iadíssima cultura alia as qualida
-des de finura e distinção, dotes,

. -que, entre nós, lhe granjearam a

-estíma e o aprêço de que ainda go-
-za, na data de hoje, c-ertamente,
ll'eceberá daqui, expressivas home
.nagens, às quais o "Estado" se

.assocía com prazer.
x x x .

DR. GERVASIO NUNES PIRES
Deflui, nesta data, o natalício

.0.0 sr. dr. Gervásio Nunes Pires, ha
-eharel em Ciências Jurídicas e

_ .Socínfs, e altoi funcionário do Mi-
nistério da Fazenda, classificado
.:na Delegacia Fiscal desta Capital.

As multiplas felicitações dos
seus mumeros amigos e admira
<lares, juntamos jubilosamente as

uiossas.

xxx

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

RESfRIAQOS0(DOS NENES �
Evite perturbar-lhes o estômago
.com remédios ínternoe, Alivie-os
·rapidamente friccionando com

VICi( VAPoRuB
................

-'

..

SÔNIA BEA'rRIZ BRISIGHEI,LI
A efeméride de hoje assinala .

a

tpassagem do aniversário natalício
da cativante senhorinha Sôhia Bea
'triz, filha do 'Saudoso coestaduano
•.acadêmico Uhaldo Brisighelli e

-aplícada aluna do Instituto Coração
-de Jesús.

.

A· gl'aciosa aniversariante dona
.. tie finíssima educação e elemento
ornamental da nossa ,Sociedade,

.. onde desfruta de numerosas amir
· zades, nesta auspiCiosa data, não
faltarão sem dúvida, votos afeLuo

,�sos de felicidades, aos quais ,junta
mos pI:azerosos os nossos.

FAZEM ANOS HOJE:

VIAJANTES:
EMILIO HOFFMANN

Estcve em Florianópolis, o

Emilio Hoffmann proprietário
'concr:luada Funcl�çãol Ilajaí.

Mas, não esqueça, que o melhol O Crédito Mutuo Predial, oferece
sr. presente para o seu "PIMPOLHO"! aos seus associados '0 �elhor pia.
da é uma caderneta do CRÉDITO no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00

\WTUO PREDIAL.

3(" ESTADO Sébadt..��

JOSE' DIAS FIGUEIRA
e

jUSTINA PENA
FIGUEIRA

têm o prazer de parti
cipar às pessoas de suas

relações o n ascimen to
de �eu filho MARIO
ROBER10, occor rido na

Casa de Saúde Sãó Se

ba�tião, no día 15 do
corrente mês.

FESTA DE S. PEDRO NO CLUBE DE REGBTaS «ILOO lUZ»
.Segunda-Ieíra.c-Dia 28 com inícíe �)\§
no Clube de Regatas «Aldo Luz».

. . . . � . .. . .

•..reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Schwartzmanu
São Paulo

Ay. Ipiranga, 714 - Tel. 4.1478

Rio de Janeiro
Ay� Rio Branco, 257·A - TeI. 32·7522

REPRESENTANTE
para· Santa· Catarina

KNOT S/A

Aluga-se
Linda e coniortevel resi

dencia, recentemente cons�
truida à rua Souza FTlrnça •

Tratar com o proprietario
à rua Blumeneu n. 68.

••• lo •••••••• �

ACAgon�a
da lsma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos 8 nova receita

- Mendaco - oomeçIL a circulai no

sangue, aliviando os aceesos e oe ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é poasível dormir bem, rtlBpirando li vr� e

facilmente. Mendaco alivia-o, meamo

que o mal seja. antigo, porque dissolve e

remove o mUCU8 que obstrúe as viss r6!

piratóriaa, minando a sua. energia, arrui
nando eua eaúde, fazendo-o rmntir-se
prematuramente velho,Mendaco tem tido
.tanto êxito que se' oferece cónl 8 garantia
de dar"", paciente respiração livre e fácil.
rapidamen!e e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos' dias, Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa p:arantia é & sua maior
prQteção�

�-

Mendaco A�a��,::.m

Festa de São Pedro,
logo s de artiíície ..

Páscoa. dos Funciunários Públicos
CONVITE

20 horas a tradicional
Fogueira, melado, pinhão e

do Petróleo

- o sr. Osvaldo Leon Sales, fun- -

· cionário público federa1, residen- DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
',te no H,io de JaneirO!; e

- a gentil srta. profa. Virgínia DR. CARLOS LOUREIRO
DomÍl,lone; DA LUZ
- a srta. Zuleida Mansani, filha ADVOGADOS I

COSINHEIRA
· do distinto. casal Maria e Frederi-

E 't': R j
_ p'

Precisa-se de uma que durma fél.
· co Mansani e· dedicada professora 8CTI orla: ua oao lnto ra d

18 .,.
.0 emprego.

do G. E. D. Pedro II, de Blumcnqu. ' .. �.� •... :. Florlanopolls Informações, rua Rio Grand:! do
. . . . .. . ,

Sul n. 22
Muitas felicidades pelo nascimen

to de seu filhinho I

do que a graciosa e mui atraente

senhorinha MARIA DA GRAÇA
CAMPOS, 'Um dOIS mais lindos or

namentos de nossa sociedade, al

cançou o primeiro lugar com 1.145

votos. Em 2° lugar foi colocada a

mui- simpatica senhorinha GUIDA

BOTT; em terceiro, a graciosa se

nhorinha TEREZINHA HORN e em
Cx. 134 - Tel , KNOT 40 a prendada e linda sl'f1horinha

____F_10_r_z_·a_n_6_p_o_l_i_s • MARIA HELENA RAMOS. Para o

20 lugar houve 882 votos : 3°

76 votos e 4° 35 votos.
A senhorinha MARIA DA GRA

ÇA CAMPOS, recebeu uma artis

líca taça, com inscrição da ocur

rencia, e mais dois brindes, pela
sua brilhante colocação em 10 lu

gar para a "MADRINHA DO ES
PORTE".
Foi por tudo isso, uma festa en

cantadora, que nos deixou ótima

impressão.
Houve pinhão, amendoim, cará,

muito barulho, muita dansa gozada.
e muito "matutinho", que faria por
certo o coração de muita matutí
nha real, no sertão, pulsar celere
mente.

.

Felicitamos daqui OIS promotores
e organisadores do esplendido bai

le, pelo brilho alcançado,' s.endo
que a comissão pede, por nosso

intermedio, apr·esentar os melho
res agradecimentos aOIS amaveis
colaboradores da cintilante reunião
àansante, srs.· ERNESTO

. RIG�
GEMBACH - JOSÉ ELIAS - NI
LO LAUS - e os proprietário�
dos cOInceituados estabelecimentos
"Ponto Chic" - Soberana - Casa
Yolanda - e Casa Vitor, pelo que
fizeram com a melhor bôa vontade.

S. Sbissa

.
-' . ..fti..

GRANDE BAILE DE SÃO JOÃO
NO CLUBE "12"

Resultado da eleição da "Madrinha
do Bsporte.,

Conforme tinhamos anunciado
amplamente, durante varias dias, o

A Comissão Regional da Páscoa dos Funcionários Públicos, em

BAILE DE SÃO JOÃO no Clube
Santa Catarina, tem a honra e o prazer de convidar os senhores Chefes

"12 de Agôsto", teve' o máximo
e .demais. fu�cionários das Rep�rtições federais, estadua�s e lllu.nieip�is,

brilhantismo tudo decorrend ',ativos e inativos, para se associarem a essa demonstração de fe, a-fim-
, o com

I
. • . .

dI' d
.

1 l'd
a maior animação possível. I

('C que a cerirnoma se revista e um cun 10 tôdo espectar, qua o e

Grande U'me d
. congregar junto à Mesa Eucaristica, sem distinção de classes ou cate-

. n 1'o·e Jovens apre- . '

sentaram-se vestidos a carater, gorias, tortos os servidores públicos, que comun�am da mesma fe.

1 d • d
Realizar-se-á o ato no dia 27 do corrente, as 7 horas na Catedral

en o arcança Oi a presença dos

"matutos", grande movimentação Metropolitana, nesta Capital.
Florianópolis, 25 de junho de 1948 .

e sucesso.

Obteve "
João Alcântara da Cunha - Diretor Regional dos Correios e

v .. melhor colocação como
Telégrafos - Presidente da Comissão.

a "caipira" mais or-iginal, a senho-
n" . MARIA TEREZA VrCHIETr,
sendo o jovem OSWALDO- ROSA

LUZ, o que tambem mais salientou -')--

Os comunistas, agindo por de- o feld-marechal SLalin, ex-amigo
da lrás de associações que pretendem de Hitler e cumplice do seu assalto

só defender OI petróleo brasileiro, es- á civilização ocidental.

tregua nas dansas, que foram ani- tão imprimindo á campanha um Daí esse feitió politico e tumul

madissimas. sentido ele luta de qualquer fórma! tuõso que estão dando á questão
prejudicial á solução, do problema: do combustivel nacional, que eles

ataques aos Estados Unidos, crttí- sabem jamais cairá na bolsa dos

cas inoportunas ao govêrno e até, plutocratas socializados de Moscou,
como para a "imprensa popular". - mas que bem pode servir á sua

Sabemos que os vermelhos ne- técnica subversiva e expansionis
nhum interêsse têm pelo Brasil e La.

muito menos pelo petróleo nacio- Assim é que estão se, infiltrando,
nal, desde que este não vá parar ás I

por todo 'Ü Brasil, nas sociedades

mãos da Rússia. que se põem á frente da campanha,
Si fôsscm para o poder fariam dominando-as, dlr igindo-as e, como

o que os comunistas checos, pelo- é de prever, prejudicando-às futu

nêses, rumaícos etc. fizeram: en- ramente quando forem desmaca

tregariam a nossa Pátria aos Molo- rados 1

tovs, aos Papovichs, acorrentando Estamos assistindo a execução
o Brasi I aos interesses do Krem- sistematíca dessa téchíca, organi
lim e do seu sinistro ocupante _ zada para a Ilegalidade do Partido

Comunista .

em originalidade.
. A festa atingiu altas horas
madrugada e não houve uma

Lamentamos que a anunciada

quadrilha não fôsse realizada, po-r

que não ouve tempo para os devi-
dos ensaios, mas nem por isso o

baile deixou de estar cintilante e

vivo, reinando a maxima alegria
entre todas.

O salão enfeitado a geito de ar

raial em dias de festa, comportou
toda aquela concurrencia que foi

francamente enorme.

Drante o baile, teve o encerra

mento da -eleição para a MADRI

NHA DO ESPORTE, do Clube, sen-

PAGA-SE BEM

Defesa

mensais.

As posições chaves dessas socie

dades, tanto de orientação das suas

atividades como, ainda, de elabora
ção dos seus Estatutos, estão sendo
dia a dia ocupadas pelos verme

lhos, que procuram até fundar su

cursais, sessões etc das agremia
ções, em lugares ande existiram
celulas comunistas! ...
Felizmente "essas coincídencias"

estão. sendo observadas. E estamos
certos de que não apenas pelos
brasileiros que amam o seu país

� mas tambem por quem deve vigiar
os passos dessa gente ..•

1.
_ .,...._.._ ." " _ --" .".._ - - __ _ ....

Registros de DiploIDQS
AVISOS

DIPLOMADOS POR·ESCOLAS LIVRES: (Supeclor) - Nos têrmos
do Projeto 52t.B/41, deverão renuerer a valtdação dós seus diplomas
no prazo de 9l} dias,

.

DIPI..OMAbOS POR ESCOLAS LIVRES: (Oomércio) - Nos têr
mos do Projeto" 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORES'; Deverão rtiquerer a substíutíeão
dos seus registros provisórios por definitivós.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acõrdo com o Pareoor 221'
d'Ü Consultor JurídicQ, pudem registrar os seus d1plomas.

.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem .valiar seus diplomas.
TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO RE.E,'.ERENTE AO ENSINO

BUREA'U VNIVERSITÁRlO
.

Av. Alte. Barroso, H, 1,0 andar - C.a&x:a Postal 3.932 - Rio
. Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

GRIPE o TOSSE o BRONQUITE

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

'O'lflVd OYS - !:ire: ''lVJ.SOd VXIV:J Y SVJ..SOdS3:tI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE PRoGRAMA PARA O MÊS DE JUNHO: •• 26 (SÁBADO), TRADICIONAL BAII.E DE S. JOÃO� COM
QUEIMADA;-PINHÃO, BATATAS ASSADAS E SUR PRESAS: MESAS A RESERVAR NA RELOJOARIA- MORITZ A-·PARTIR

DE 21 DO CORRENTE A CR$ 30,00; DIA 29 (QUIN TA.FEIRAt GRANDE '''MATINÉE'' INFA
,

NTIL DE S. PEDRO, COM INíCIO AS ÍtJ HORAS.

Cadastro Social do «O Estado))
re&\tm08 aoIJ eo.lOIl 4i1aÜJltoe WUInI8, ........ jl«'N.II__ ti

� àa1xo • IN_IMt li llOUa Roda. tJm � �lanIIol
�iito�. � 1l0flN _ � ti.

nrs, NUNIDS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Causa civeis comerciais, naturali
zações, consultas e pareceres
Dás 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, 11. 33, 10

andar

�. " r ••• ".� 8' if "' __ .. � ••••• .10 " •••• , ••• ,,�

� .. 41.'fO." a.u 1\. D. . Florianópolis

� ••• �
;
•••••••••• o. o._ ','" •• .- ".'" .:.:.: _.

....... �(.) _ ••••••••••••••• � ••••••••••.• , :•.••••,_ �._.,••O: :L..:O'
-

.
-

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

GRANDIOSAS
l\1ATINADAS

........ -� •••••••• • • • • •••••• � • • ••••.•..,••••••••••••••••'.••�fI!':..alII

lIrrte .. Pld l"'l: ._ e'••••••••.••.•.•.•••.••••••.•.•• -.0:0..

....... •• o •.••••••••••••••••••••••••••
�
•••.'t:•••••••.•••••_ •••••.••.e_:.:......:.::.:. T�.()s OS Domingos, grandiosas

"MATINADAS"
" :11" ••• " '11 •••••.,

llHlJi. l-Ht.'J'JH}.( 1
PLACAS ,SIFIIJITICAS

EUxir doe Nogueira
M.d1ClGO(iO -cun:iliGlI' 110 trota-mente

da ..ifUil

Sob O alto patrocínio do "Crédito

_, ""�. �. fIdlIha .. tIIOt1eiu ..�� MÚtuo Predial", j-ornal '·0 Estado"

t,\;1.'�i�i&;;)toB • fJGfJru., � ..�&!_ .. 6) .......� e do"'Cine Ritz".
Serão oferecidos mais de Cr$ ...

lO.üOO,oo em prêmios aos concur

rentes dos concursos: "A,Mais Bela
'fOZ Colegial" c 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, Comé

dia dos Três Patetas, Desenho Colo

rido, Shorts, etc ...

No Paleo : Apresentação de

JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata

rínense).
JAIRO SILVA (O cantor romãn-

DR. POLYDORO ERNANI DE S

ITHIAGO
Médico e parteia.

Do Hospital de Caridade de Fllj
rianópolis. Assistente da

Maternidade

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteira

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças -de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Ftgado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radi,p.Jogia Clínica (Raios X)
Eletr:9eardiog-rafia - Ondas Curtas
IndutoteJ'1llia Eleiro Cirurgia
l:IUra-Viole,ta - Infra-Vernl�lho

Consultór,Ío e resid�neia:
Praça Rereira C Omteir."a (atl'(lz do

1ribunal)' Rua �antos Dumont, n. 8.
ti'nnsultas das 9 às 12 e .das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Doenças dos órgãos internos, esoe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
",.

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

!BASAL
HORÁRIO DE,-CONSULTAS: - Pe
la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás
12 horas na Maternidade (Clíntca

de gestantes)
Á tarde no consultório das ·15 ás 19

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.71)2

RESID:BNClA-:
Avenida Trompowski 62

F-one manual 766

tíco).
OSMARINA MANGUlLHOTE

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

12 candidatos, em busca do titulo,
"A MAIS BE�A VOZ -COLEGIAL"

... • • • •••• to •••••• to •••••••••• , ••••

_......._--""-_......-- ------

DR. A. SANTAELA

UR. LINS NEVES
lJiretol' d-a'Maternidatre e médico do

Hespital de Carida.de
OL1NICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle e tratamento

especíaüaedo da gIlavid·ês. Distnr- .

bioS da adoleseêncta e da. menopau
sa, i Pertubações menstruais, i1l"':lq.
mações e tumores do aparelho geni
tal femhuno.
Operações ,do utero, ovários, trem
pas, apendiee, h�f.nias, '\tlirizes, etc.

Cirurgia .

plástica do períneo '(-ru
turas)
JA"SSrSTBN(;IA MJ PARTO E Ot:'E·

RAÇõES OBSri:TRlCAS
Doenças glandulares, tíreíde, evá
'rios, hípopíse, etc.)
1Disturbios nervosos - Estertlíuade
-. Regimes.
'Consult6rio R. .lo-ão Pinto 7 - Tcl.
1.461

'

Resi,d. R. '] de Setembro - Edif.
!Cruz e Souza - Tel. 846.

Dr. Newton l'IwiIa
Operações - Vias trriná.r<ãR -

DaenQas <b inie&tinos. �o, lU!pp e
Hemorroidas. Trataménto da ®hte

ame!'iiana.

_lIisiote�·
- Inin Verinelho.

\�ne:ubc flor Mt;lrde-s, 83. Atende
tliâriamente 11,30 hrs. e á tarde,
das 16 MS. em diaat.e Residência:
Vídal Ramos. B. 66 .......;. Fone 1.667

Dr. Mário� Wendhaúen
C1lnica médica de adultos e criança.

Consultório - TrajaM, 29 jTelef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência: Felipe Schmidt n. 38.
Telef. 812

CIA '(ArARI�[HSl
OE TRANSPORTES AiP."EOS UOA

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

1
v. S. deseja oooperar na grande obra social de-�·��u�-��acão

dos mendigos? APr:ese�te sua idéia ou ofereça seus serviços, dei
xando seu nome na lIsta de VoIUJ?tários da Ação Social Uatari
nense, em poder desta redação.

' .

LEIAM A REflSTA
O VALE DO rfAiA)

IECHICOS
o Brosil para .eu

d....nyolvim.nto

necessita de técnico.

em - toda. a.

profi.sõe.

Livros Técnicos
em geral

J.IVRARIA ROSA
Rua Deodese, 33 - Fpoli••
Atende p.lo Serviço

Reembolao POltal.

Seu processo de naturalização
ainda nãe foi despachede ?

E(fCrev� ISI�m demora no E,$crit_oTio "Juridico -e Adminístratíve
Caixa p·ostal 4.;13.2,'Rio de .Janeiro -snlícítand« Informações. :&se Bs
oritprj.o se '�eatrf.S"a õe aoompanhar e l'�ue'ner no :Ministério. da;

.Justi9:l\ O que "n\lc�.�sa:rio for, á sua conc:essa�, bem ,como,. de �eglstr()
.de alptpma, divÕ'rcm � novo .1.J_l!samento, certidão de nascimento ,e d&
casamento de quàlquer parte do Paíz, -.

..

....,j,

. , fi; -'t
('
..

.j ,.

YA©rnfM,A
Cfl�I'AL

" W�ll�fA

,--·,-,"'R·,H-OD�IA
CO�\\PANHU QUíMIC\ RIIODL\ RRASfLElRA
OIPU1�Muro AGft"OPlCUA'RJO Ru.lí8IROBAO�RÚ.IIY ."'nd. c.;•• Post.l 1!29.SÃO P�t!LO

Coqueiros Praia
AVISO

Clube
A Diretoria dos COQUEIROS PRAIA CLUBE, avisa aquem possa

intere�sar que, em sessão do Conselho Deliberativo dêste Clube, rea

lizada em 5 do corrente, foi elevado o valor de suas cótas sociais para·
Cr$ 2.500,00 - dois mi!" quinhetos cruzeiros.

Avisa, outrossim, aos subscritores das cótas de ns. 6 - 38 .-. 8a
90 - 114 - 115 --126 - 148 - 149 e 162, que na conformida.de d·)s
avisos anteriores, as referidas cótas reverteram ao patrimônio do Clu
be, não assistindo aos seus respectivos subscritores qualquer direito
sôbre as mesmas.

_

Florianópolis, 10 de junho de 1948.

.t\. DIRETORIA
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,SORTEIO DE
POUCES

Edital
1)e ordem do sr. Prefeito, e de conter

jIlidade com o edital de 16 do corrente,
ublicado no "Diário Oficial do Estado",
forno público, para conhecimento dos

jJlteressados, 'que foi realizado no dia 21

de junho corrente, às 10 horas da ma

há ria Secção de Contabilidade e Pa
imônio, com a presença dos srs. dr.

Adalberto Tolentino de Carvalho, Prefei

tO Municipal, Manuel Ferreira de Melo,
iretor do Expediente e Pessoal, dr. Rai

mundo Rothsahl, diretor de Obras Mu

nicipaiS, dr. Alvaro Millen da Silveira,
dVOgado desta Prefeitura, Reinaldo Al

ves, chefe _da Secção de Fiscalização, Ary
Lentz,.--C-ontador-Chefe, Osvaldo Machado
osní Ort iga, Vereadores, e vários Fun
lonários municipais, o sorteio de apôlí
es da dívida pública municipal, com o

esultado seguinte: '

pólices de crs 1.000,00 - JUl'oS de 8%
Da Lei n. 416, de 26-10·1916):
N. 45 - Argentina da Silva Caldeira.
N. in - Cid de Castro Gandra.
N. 54 - Fernanda de Campos Lobo.
N. 55 - Idem.
N. 56 - Idem.
N .. 57 - Idem.
N. 58 - Idem.
N. 72 - Idem.
N. 76 - Idem.
N. 77 - Idem.
N. 42 - Francisco Motto Espezim Jú

nior.
'N. 70 - Hospital de Caridade de FIo·

rianópolis.
N. 87 - Idem.
N. 43 - Maria Placidina da Silveira.
N. 89 -.,Manoel João de Oliveira Pas-

sos.

N. 92 - Nicanor Teotônio de Lima.
'N. 3 - Osvaldo Lobo Haberbeck.
N. 4 - Idem.
N. 83 - Idem.
N. 94 - Idem.
N. 85 - S. B. Caixa dos Empregados

no Comércio.
N. 86 - Idem.

,

'N. 61 - WilIy Hoffmann.
N. 62 - Idem.
N, 63 - Idem.
,N. 64 - Idem.
N. 65 - Idem.
N. 66 - Idem.

�Da Lei n. 364, de 20-4·1915 e Res. 103,
de 7-6·1915):
N. 3 - Adelaide Miranda Fausto de

Sousa.
N. 4 - Idem.
N. 51 - Borges & Cia.
N. 45 - Mercedes de Arruda Carvalho.
N. 1 - Osvaldo Lobo Haberbeck.
'N. 41 - tdem..
'N. 43a- Idem.
N. 44 - Idem.
'N. 53 - Idem.
(Da Lei n. 421, de 6-1·1917 e Res. 121, de
10+1917 e Port. 522, de 7·5·917):
N. 2 - Miguel Brando.

(Da Lei n. 424, de 30·6-1917 e Porto 545,
de' 16·7-1917):
'N. 26 - Miguel Brando.
:N. 30 - �dem.
:N. 33 - Idem.
--N. 34 - Idem.
�. 35 - Idem.

�,�. 36 - Idem.
»<: ,�. 40 - Idem.
'N. 12 ..- Wllly Hoffmann.
'N. 13 - Ielem.
N. 18 - Idem.
N. 20 - Idem.
N. 21 - Idem.

Apólices de Cr$ 500,00 -' Juros de 8%
(Da Lei n. 364 e 391, de 20-4·1915 e R(!s.
103, de 7-6·1915):
N. 9 - José .Kowarscki.
N. 4 - Osvaldo Lobo Haberbeck.
N. 13 - Idem.
N. 1 - Virgílio Motter.

�Da Lei n. 416, de 26·10-1916):
N. 8 - Maria de Lourdes e João (fi.

, lhos de, Hilda L. Costa).
'N. 3 - Osvaldo Lobo Haberbeck.
N' 26 - Idem.
N. 27 - Idem.

(Da Lei n. 424, de 30-{l-1917 e Port. 544,
de 19·�1917):
N. 18 - Maria Placldina dá Silveira•.
N. 3 - Miguel Brando.

AllÕlices de Cr$ 200,00 - Juros de 8%
N. 614 - Adelaide Miranda Fausto de

Sousa.
'N. 37 - Adélia Nicolich Chaplim.

•

N. 170 - André Wendhausen Júnior.
N. 171 - Idem.
N. 150 ,- AngeJa Mlnatl Sborci.
'N. 151 - Idem. ,

N; 101 - Asilo de Mendicidade rrmão
Joaquim.

N. 102 - Idem.
N., 105 :__ Idem.'
N. ,106 - Idem.
N.' 147 - Bonifácio Minattl Sborel.
N. 292 - Bruno Malburg Júnior.
N. 296 - Carlos Hoepclte S. A.
N. 29'1 - Idem.
'N. 298 - Idem.
N. 299 - Idem.
N. 300 - Idem.
N. 301 - Idem.
N. 302 - Idem.
N. 133 - Cid de Castro Gandra.
'N. 135 - Idem.
N. 137 - Idem"
N. 138 - Idem.
N, 139 - Idem:
N. la - Eduardo Horn & aia.
\.N. 2�2,.-:- .rdem., ' ..

jN. 428 - Idem.
,N. 429 - Idem.
N. 433 - Idem.
N. 434 - Idem.
N. 436 -, Idem.
'N. 438' - Idem.
N. 441)·- Idem.

.

N. 443 - Idem.
N. 668'- Idem.

"oN. 671 - Idem.
-

N. 676 - Idem.
,N� 677 � Idem.
N. 39 - 'Etelvina Nicolich da Costa.
N.. 40 - Idem.
N. 226 - Eugênio Bruck.
N. 241 - Idem.
'N. 73 - Fernanda de Campos Lobo.
N. 77 - Idem. ,

N. 79 - Idem.
N. 80 - Idem.
-N:, 81 _ Idem.
N. 82 - l;dem.
N. 83 - Idem.
N. 81 - Idem.
'N. 89 - Idem.
N. 90 - Idem.
N. % - Idem.
N. 97 - Idem.
N. 253 - Fernando Vitorino dos San-

tos.
N. 1fl3 - Guilherme Abry.N, 19,' - Idem.
N. 52 - Hospital de

rianópolis.
N. 152 - Idem.

N. 35 __:_ Irene Nicolich.
N. 38 - Idem.
N. 49 - Isolina Etelvina da Silva.
N. 148 - João José Kowalscki.
N. 1 - João Raimundo Marchi.
N. 109 - Ielem.
N. 110 - Idem.
N. 111 - Idem.
N. 112 - Idem.
N. 29 - José Joaquim da Silva.
N. 144 - Idem.
N. 189 ---'- João Roberto Sanford.
N. 155 .l. Luiz Augusto Crespo Júnior.
N. 24 - Matilde de Oliveira Goeldner.:
N. 163 - Idem. ., ,

IN. 219 - Idem.
N. 220 - Idem.'
N. 222 - Ielem.
N. 223 - Idem.
N. 224 - Idem.
N. 42 - Maria Adelaide Sada Carva-

lho.
N. 6 - Miguel Brando.
N. 7 - Idem.
N. 45 - Idem.
N. 46 - Idem.
N. 55 - Nabuco Duarte Silva.
N. :;9 - Idem.
N. 61 - Idem.
N. 62 - Idem.
N. 65 - Idem.
N. 67 - Idem.
N. 634 - Nelson Conrado da' Silva.
N. 118 - Nicolau Buatin.
N. 122 - Idem.
N. 41 - Odete Nicolau do Livramento.
N. 1 - Osvaldo Lobo Haberbeck.
N. 2 - Idem.
N. 4 - Osvaldo Lobo Haberbeck.
N. 34 - Idem.
N. 50 - Idem.
N. 114 - I'dern.
N. 115 - Idem.
N. 124 - Idem.
N. 125 - Idem.

,

N. 126 - Idem.
N. 127 - Idem.
N. 128 - Idem.
N. 129 - Idem.
N. 134 - Ielem.
N. 151 - Idem.
N. 164 - Idem.
N. 165 - Idem.
N. 168 - Idem.
N. 174 - Idem.
N. 175 - Idem.
N. 176 - Idem.
N. 177 - Idem.
N. 185 - Idem.
N. 186 _ Idem.

t

N. 187 - Idem.
N. 215 - Idem.
N. 227 - Idem.
N. 235 - Idem.
N. 236 - I�lem.
N. 238 -- Idem.
N.' 244 - Idem.
N. 245 _. Idem.
N. 246 - Idem.
N. 247 - Idem.
N. 248 - Idem.
N. 249 � Idem.
N. 251 - Idem.
N. 254 - Idem.

,

N. 255 - Idem.
N. 257 - Idem.
N. 262 - Ielem.
N. 265 - Idem.
N. 26G - Idem.
N. 267 - Idem.
N. 268 - Idem.
N. 269 - Idem.
N. 275 - Idem.
N. 278 - Idem.
N. 279 - Idem.
N. 282 - Idem.
N. 286 - Idem.
N. 287 - Idem.
N. 306 - Idem.
N. 308 - Idem.
N. 310 - Idem.
N. 533 - Idem.
N. 607 - Idem.
N. 685 - Idem,
N. 10 - S. A.' Casà Moellmann.
N. 11 - Idem.
N. 12 - Idem.
N. 14 - Idem.
N. 15 - Idem.
N. 16 - Idem.
N. 17 - Idem.
N. 19 - Idem.
N. 20 - Idem.
N. 22 - Idem.
N. 24 - Idem.
N. 32 - I<,Ie01.
N. 191 - S. B. Caixa dos ,Enwregados

no Comércio.
N., 195 - Idem.
N. 196 - Idem.
N. 200 - Idem.
N. 202 - Idem.
N. 203 - Idem.
N. 204 - Idem.
N. 207 -r- relem.
N. 211 - Idem:
N. 213 - Idem.
N. 33 --: Teresina Nicolich da Silva.
secção de Contabilidade e Patrimônio,

em 22 de junho de 1948.
A.· N. Lentz, contador-chefe

-.

.. � � � . .. ., •••. e ••

o Crédito Mutuo Predial, oferee.
aos seus associados o melhor pIa

Caridade de FIo· no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00

'FÁBRICA D-E FOSFOROS (PR!'}N
TA P. FAB-flFCAlt)

Vende-se
lVIaqui-n,ário Cr$ 2S0.00.o.,oo
Prédio, Imóveis Cr$ 90.0000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende�e tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuel"'
Brusque - Santa Catarina".
.

.

Encerador
Leonel B. da Silva, com per

f.eito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços.
Qualouer infol'maçõ.. ", com o

sr. LuCÍó Domingos de Carva.
lho.

TELEFONE 75t.
..... . . . .. . .

mensais. .

OOIlPANHIA dlAWNCA DA Im
...... _1171 _. .-..: 11IA
'PCllDI81 :8 ""11'••""

Cifr•• 40 Batuço di 1944-.

CAPITAL E RESE,RVAS
RelpOD..bifidatie.
Recete
Ativo,

Pr.
Cr$
«

•

80.9Qo.606,30
$;9781401 ;155.97

67.o5)�345;30
14-2.l76l&;�.80

Siniltro. pago. DOII cUtimot 10 no,
Re.ponnt.�idade.

9UU.816,30
• C16.136.+01.306.20

,. Diretore.,
Dr: :iPampbilo d� Preire de Car-vllho. Da1 PraDc:.w:o
de. Sé. Ameto Manorttl: Dr. JO1IqUim BarretD de Araujo
e Jot6 ·Abreu.'

'

A Pomada :ua. z- lIe àri • ali". doeMjado,
�bateod,o .. dan:8 e·_ �..... 4-.ee
tiOllaadO .. diJat:aç6es. GraçM lia 81IbatImdaa
de real efeito _tiRptico-ba.cteridita .- eotnua
em .. f6rmida••�MaR %aD �mae ..
iDfccçiIot. oapKellimeDto ele ,*"08 maIea _
da __ cnans.�... lIemornaidea.
A ftIIda .. tcdaa as J.I'_1IciatI_ hiena,"
com dlauJa�pec:ialpara faciJitM'. tlPficwcle.

(Vi.� De 'IV.,

Regi1tradoras I'R- /1
, IV

"

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA. BASTOS & Cl'A.
Felipe Schmidt, 2 - 1° andar

. ; '."

I

'I�!!!:l!��.raç�!!!ne:-."
por íme.rméliio e -.sttb t'.i'nantWame.xrto dos ll'!stH:u-tos.

Pla.nta e' lllrorma.ç�s ,- Rua t.ro,íá:no, 16.

r A ÔIVULGACÃO
imsia dD Paraná 'lÍar.a o ,SUl dl) Brasíl

.lntere:âmbio Cultural '

.
' '

,., ,'.' ECQÍíomi_co Financ.eiro
Pu1ilil:J.i1s;dl# msnsaJ.• ....:_ AtsinlftUTaS' e Anúnc'iQs.

. CAIXA POST,At., 1-75 CURITIBA

DO
�os COMTl!?A
TRABALHO---==,

SEOE SOCIAL:

POI)!TO ALEGRE

�UA VOLüNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • \.0 ANDAR'

CAIXA POSTAL. 6GJ - TELEFONE 6MO - TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia Geral para 8ta. Catarina
Rua Felipe Scbmidt, 22 - Sob.

.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

RADIO
Programas da N.B.�.

para o UrasU
DOMINGOS:

22.00-22.05 Repórter da NBC.
22.05�22.15 - A Semana em Revís-
<, ta.

22.16-23.00 - Sipfônica da NBG.
SEGUNDAS-FEIRAS:

22.00-22.15 - O Mundo Visto de
Rádio City.

22.15-22.30 ---'- IMàmento Musical,
com Donald Vo
orhees e sua orques
tra e solistas.

22.30-22.45 Revista do :Ar.
22.45�22.55 Da Broadway para

você,
22.55�23.00 Tópico do Dia.

TERÇAS-FEIRAS:
22.00�22.15 - O . Mundo Visto de

Rádio Ci ty.
22.15-22.30 - O Clube do ".Swing"

- Jordão Pereira,
22.30-22.45 - Responda por Favor.
22.45-22.55 - Compositores Ame

Ticanos.
22.55-23.00 - Tópico do- Dia.

QUARTAS-FEIRAS:
.

22.00-22.1'5 - O Mundo- Visto de
Rádio City.

22.15�22.30 - Intermezzo, com Ha•.
ward Barlow e sua

orquestra e solistas.
22.30-22.45 - Os Estados Unídos

São Assim - Tito
Leite.
Desfile de Orques-22.45-22.55
tras,

22.55-23.00 Tópico ao Dia.
QUINTAS-FEIRAS:

22.00�22.115 - O Mundo Visto de
Rádio City.

22.15.-22.30 '_ Jazz ·em Revista
Jordão Pereira,

22.30-22.45 - Esta Terra e Seus
Homens.:

22.45-2,2.55 - Compositores Ameri
canos.

22.55�,23.00 - 'I'ópíco do' Dia.

SEXTAS-FEIRAS.:
22.00-22.1'5 - O· ,Mundo- Visto de

Rádio City.
22.115-22.30/-ICaravana Musioal

Buddy Clark.
22.30-.22.45 - Grandes Contos da.

Literatura America

na - RamQs-�lhe..
Jha.

·22.4,5-22.5'5 - O Samba nos EN.
DU.

22.55....23.00 - Tópico do Dia.
S.ABAiDOS:

22,00';:22.1)5 - Hepórter "da 'NOO.
22.05-22.30 - "Bit Parede", <. 01'·

'

questra de A x e I
, -

Stordahl, com Frank
,-,ginara e Beryl Da.
vis .

22.30-22.-45 - Conheça os Estados
Unidos.

'

22.40..;,2.2.55'- Música e, Romance,
22.55-23.00 - Tópico do Dia•.

Dr. LiBdalfo A. 8.
Pereira

Ad'vogado-Contabilista
Civel -- CQmercial

Con.titui,õea d. .oci.d11d••
• ••rviç_o. corel�to*. em geral

Organizoçõll. oonta.bei••
Regiatrot. e Rlllrca., diillpon'do.
no Rio, de corr"poJ\dente.
Eierit6rio: Rua Alvaro .,de

Carvalho n. 43.
Da. 8 à, 12 hera••

'releEo•• 1494

o "Colégio Barriga"''Vierde'"
está oonstruido o seu majest�
S0 . prédio e necessita de 8l1�
valiosa eolabo�
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Hoje, camp,u da F.C.O., o sensacional embate das rnuílidoos
Avaí e Figueirense, classíces rivais, prometem um espet.vule de grandes proporções

CINEMAS Cnria Metropolitana

que o mesmo se realizará de 28. a
31 de Outubro do corrente ano, na

cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

Franco favorito o Paula Ramos no choque de amanhã com o Hocaiuva

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza 'I'urtsmo,

Censura: Impróprio até 18 anos. Pontual-Machado-Bensaude S. A..

Coroada do máximo brilbo e sucesso a Preço: c-s 4,80 e 3,00. com quatro tipo de perígrtnaçâoe
x x x a) uma Aérea, em aviões especiais.

rusttca de ante-ontem ROXY - Hoje às 4,30 e 7,30 horas: a partir do Maranhão, escalando em

1° - Cinelandia Jornal - Nac. todos os Estados; b) uma em navio.

Francisco Assis Guimarães, o camptão individual. -Expres-
2° �����a�;;TY P�;;;A;Okson ��ee���:��!�:�;!a��r�r�:::Uzi:)

" ..

t·
..

d
•

d C d II Uma alegre e divertida comédia uma terrestre, prosseguindo de
.

slva VI orla � equipe o araV3U8, o a r
.

policial cheia de lances emocionan- São Paulo em confortaveis "oni-

A Corrida da Fogueira, realíza- 1° lugar - Francisco Assis Gui- 32 - Jõüo Fernandes - Senac. teso bus", através do Paraná e' Santa

da ante-ontem pela Wa vez, sob o

I marães
- Barriga Verde - com o 33 - João Rosa - Sell'a�' 30 - Rita Hayworth - Lee Bow- Catarina; d) outra terrestre, partia-

patrocínio da rncansávet Fed�ração tempo.de 19 minutos e 3/! segundos, 34 - João Gregório Mota - Bar- man: do do Rio de Janeiro, pelo trem

ALIética Catarinense, constttuíu um
I

2° lugar -- Ademir Pereira de riga Verde. O CORA:ÇÃO DE UMA CIDADE internacional, diretamente a Pôrto

acontecimento marcante na vida es- . Abreu - Lira - com o tempo de 35 - Adernar Bittencourt - Bar- Um alegre espetáculo em t�clliC()-1 Alegre. '

-por-tiva de Santa Catarina. 20 minutos e 4 segundos; riga Verde. llJr' com um belo romance de amor.; São essas as viagens obedecendo

Quer pela excelência da organi- '3° lugar - Leônida Palma de Jv.:a- 36 - Paulo Horn - Atlético. 4° - Continuação do seriado: ao tipo peregrinação.
zação, pela [l'eleza do seu desenro- tos - Caravana - com o tempo de 37 - Usn i Vieira - Barriga Ver; A SOMBRA DO TERROR Evidentemente, poderão os fieis

lar ou pelo extraordinário brilho 20 minutos e 14 segundos. de. Aventuras ... ação . ., suspense .... proferir 'Outros meios ao seu alcan

alcançado, a sensacional prova 4° - Roberto Martins - Catava- 38 - Quiliano 'I'ondin - Carava- Preços: Cr$ 4,00 e 3,00. ce, com viagem de auto, oníbus,
rústica da noite de São João supe- 1'[1. na. x x x aviação, etc., na certeza de que o

fou 'as demais competições no g&- 5° - Clodoaldo Amaral - Atlétí- 39 -- Antônio Caetano da Luz - RITZ - Ahanhã: - Um grandío- nosso Estado, e em particnlar a

Íll'ero realizadas no Esta.do. co' Barriga Verde. sr. espetáculo da WARNER em ma- Arquidiocese não deixarão de se

Milhares de pessoas inclusive o 6°, Teobaldo Simão - Barriga 40 - Aldo Josíno da Sí lva ravilhoso técnicolor, com: fazer representar naquela parada
dr. José Boâbaid, Presidente da As- Verde. Barriga Verde. GARY GHANT - ALEXIS S;\UTH de Fé e demonstração de amor

sembléia Legislativa, no exercício 70 - Rubens Fonseca - Carava- 41 - Hermenegildo M. da Silva - MONTY WOOLEY Nosso Senhor Sacramentado.

do cargo de Governador do Es- na.
- Caravana. 'A CANÇÃO INESQUECIVEl. Fpolis, 1 de Março de 1948

tado, estiveram presentes à em- 80 - Ademar A. Bittencourl 42 - Laércio Ouriques. (Night ad Day) Conego Frederico Hobold ....:. Presi

polgante 'e tradicional prova Caravana. A música imortal de Cole Porter : d.ente da C. A.

fundista, ficando todas satisfeitas 9° - Uli,sse Fr,eitas - Avulso.

E,soterl·smO
perpetuada num filme Inolvidúvel. I --C-H-E-F-E--D-E-E-'-S-C-R-r-T-ó-R-[-O--

com a sua magnificência. Ano após 10 - Pedro José de Oliveira - Uma festa de �úsica, bailados, [O-! Firma rüdustríal preoisa de pes-
ano a "Corrida da Fogueira ganha Bar-riga Verde,

o
mance e colorido. I.ôa com prática de esonltõríe e de

maior popularidade. A enLidade 11 - Wilson R, Wagner -- Cara- C O N V I TE
_

x x x
escrituração mercantil.

"eolética" mamou um tento ma- vana.
I
ODEON - AS 5,30 - 7,15 e 8,15

C.artas para .Chefe doe Escritório.
gistral com o sucesso obtido, razão 12 - Edson Melo - Barr iea Ver- Domingo - dia 27 - comemorar- toras:

�
.

Caixa Postal, f39, mencíonando ha-
por que não podemos encerrar este de. se-á o 39° aniversário de fundação Sessões Populares
comentário sem deixar de levar aos 13 _ Pedro C. Mesquita - Cara� riu Circulo Esotérico da Comunhão Um dos filmes mais fortes e im-

bilitações e pretenções,
d P t di ..'- Guarda-se sígílo.

seus esforçados diretores, na pes- vana, o ensamen o, se iauo em .::iaG pressionantes de todos os tempos!
I

.... _

sõa do maioral Dr. Osmar Cunha, os 14 - Benício M. Fuleeno - Ga- Paulo. O INFORMADOR INVISIYEI. FRAQUEZAS EM GERAL
nossos respeitosos cumprimentos, ravana. Para a comemoraçâo da grata Com - William HENRY - Lin- VINHO CRE OSOTADO
assim como ao Govêrno do Estado, 15 --'-: Jacy J. Cardoso - Carava- efeméride, o Centre de Irradiacão da STIRLING - Adele MAnA _ cSILVEIRA«

ao comércio e à indústr ialocais pela na.
_

Mental "Amor e Luz" realizará, na- Peggy STEWART. ..;::,:.:.:.:r:",_==::-:.. ':""-;;;;;;,;;;,;;;,;;;;;;::-
cooperação dispensada, para que a 16 - Dinak da Costa - Atlético. quela data, e.m sua sede, à Rua Con, Um filme que mantém o especta-
prova de fundo deste-ano atingisse 17 - Jacy.B. da Silva - Barrí- selheiro Mafra, n. 33' - 2° andar'ldor em constantes sobressaltos. SRS. ASSINANTES
(JS seus verdadeiros propósitos. ga Verde. nesta Capital, uma sessão magna, Não cheguem atrazados às proje- Reclamem imediata-
Em meio ao enorme entusiasmo 18 - Remy Hui - Caravana. (Iara a 'qual são convidados todos os ções deste eletrizante, filme. mente qll.a:/.quer irre-

reinante, atingiu a meta da chegada 19 ___: Durval G. Lins - Barriga confrades, sendo permitida tamb�m· NO PROGRAMA 4ularidade ,na entre�a
com tôdas as honras de campeão, ô Verde. a assistência de profanos. 1° - Jornal !na Téla nO 45 - l'\ac. de seus' ;ornaes.
valoroso atleta Francisco Assis Gui_ 20 - FioravanLe Panela - AtJ.é- A referida sessão terá inicio às Ilnp. Filmes.
marães, pertencente à,equipe da tico. 2l! ,horas, exatamente. Preços: Cr$ 3,00 (único).
Associação Atlética. Barriga Verde. 21 - Dário Ramos de Aguiar _. Florianópolis, 23 de junho de Rigorosameqte proibido lat� 18
Em segundo lugar, não Imenos qva... Atlético. 1948. anos e impróprio para pessôa$- nt'r-

.-_-.-.-.-,pv....-.r.r_-.-.-.....-.-__....-.-. •••....

cionado;'chegou Ademir ·P,ereira de 22 � Nirh'al P,ereira - Atlético. A DIRETORIA vosas.

Abr,eu, do Lira 'renis Clube, vindo 23 - Antônio .silveira - Atlético.
em terceiro. lugar Leônidas Palma 24 - Jüsé Armíche - Caravana.

de Matos, do Car.avana do Ar. 25 - José Rafael Costa - Ca.ta-

no

5°
RITZ - Hoje às -1,30 e 7,30 horas.

Espetacular programa duplo:
1° - Brasil em Fóco n? 35 - Nac,
2° - Rita Hayworth - Lee Bow-

man:

'o CORAÇÃO DE UMA CIDADE
Um agradável espetáculo de mú

sicas ... canções ... Iimdo tecnicolor

CONGRESSO EUCARISTICO
NACIOANL

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Milhares de pessoas assistiram
à Corrida da Fogueira

Por equipe venceu o Caravana

do Ar, que conquistou ariquíssima
taça "Govêrno do Estado". A A. A.

Barriga Verde obtev,e '12. 2° lugar e

'() 'Clulbe Atlético Catarinense o 3°.

Após a competição, na séde da

F. A. C., com a presença de grande
:assistência" foi efetuada a entrega
dos prêmi,os. Os três primeiros co

locados receberam medalhas ofer

tadas pela entidade além de outros

prêmios. Nessa ocaSIão falaram os

'81'S. dr. Osmar >Cunha, presidente
,da FAC; Capitão-aviador Rafael

L. Santos, oomandante da Base Aé-

,rea de Florianópolis e presidente
.de honra do Caravana do Ar, e o dr.
João Batista Bonna:ssis, orador ofi
ciai da F. A. C. e líder da maioria na

Câmara IMunicipal.
De cêrca de 80 atletas, classifica

ram-se 42, que são os s'eguintes:

Na qualidade de Presidente da
Comíssão.. .Arquidiocesana do 50
Congresso Eucarístíoo Nacional a

todos os fieis e demais interessados

e um enlevado romance de amor.

3° - In++d Bergman - Robert

Montgom- __ .r
- George Sanders:

o

FURIA NO 'CÉU

,ana.

26 - AroOldo de Oliveira - All-é
tico.

27 - José J>eres de Palma - Ca-
ravana.

28 - Vitor Gandol-fi - Avulso.
29 - Lauri Moreira. - Avulw.
30 - Aldo C. Fagund�s de Morais

- Caravana.
31 - Alício Soares . ...'- Lira.

Coqueiros
o Presid'ente ,do Conselho Deliberativo dêste CI�1_be, na fóruM do

urt. 44 - 2°, de seus estatutos, convoca os s:e,nhores Membros do rr.esn�o
Conselho, para se relmirenl, na séde social, em Coqueiros, no dia 29 do
corrente, às 17 horas, afim de darem posse aos senhores Dr. Rafael G.
da Cruz Lima e Manoel Gonçalves, respectivamente Presidelnrl:e e Viee-

Presidente, para o biênio 19'18/1950. s

Florianópolis, 25 de .Tunho de 1948.
Lourival Almeida - Presidente do CÓllseIho Deliberativ,)

Praia Clube,

xxx

Il\<lPERIAL - ÁS 4,30 e 7,30 horas.

nal no 159 - Nac. Imp. Filmes.
Preço.: Cr$ 3,00 (único).
Impróprio :-!.té 10 anos.

I

Programa Extraordinário
1 - O melhor filme de aventu-

xxx

ODEON - Ás 2 horas:
Tas" nas "selvas'! -Matinée-Elegante'

T A H I A 1° - Uma história impressionan-
A DEUSA DAS SELVAS I te que mantém o espectador em

Com - Allan LÁNE Ja·net 'suspense":
MARTIN. A GRANDE PAIXÃO

Lutas! - Perigos! - Embosca- Com - Dan DURYEA - EF'Íc

dasl' i Won STROHEIN - Mary Beth

2 - O mais sensacional e eletri� HUGHES.
zante de todos os "far-wes.t": I 3° - As melhores, músicas. na,

O MÉDICO INDIO 'melhor de todas as comédias ,0;-

Com - BILL ELLIOTT - O , mantico-musicais:

rei dos Cow-Boys. I SI EU FôSSE FELIZ

As mais tremendas e sangrentas Com - Carmen MIRANDA

lutas corpo a corpo! Perry,COM0 - Vivian BLAYNE e

3° - Continuação do melhor se- HARRY JAMES

!'ia,do de aven,turas maritimas: I - o rei do jazz -

O PORTO FANTASMA e sua "pirami.rtal" orquestra!
Com - Kane RICHMOND (o' No programa: Noticias ,na semll-

8.ei dos Seriados). na 47 x 15 - Nac. Imp. Filmes.

9° e 10° Episódios. Preço: Cr$ 3,00 (único).
No programa: Cinelandia. - Jor- Impróprio até 10 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i manual 767)', e o nosso 'agente o procurará para receber J
I Isua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. Entrega

_..----------------�------

rr·media��·E;r�çEOS;I;�s7 ;��cc;�:;;:�8A E ELEGANCIA'
PROCURE

Alfaiataria Mello

.•.. �......•.........•.........•.....

I Credito ntno
.

Predial �
•

•

" A 'tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de mercaclorias agora com .,
• novos planos adaptados á legislação em vigor 81• '1
� Distribue 20010 em premíos . :
!! Atualmente I 'de 8r$6.000,OO, 5 de Cr$ 1000,00., :
: 5 de Cr$ 500,00 :
• •
• ( \, Ic r dos premios aumenta de a-cordo com •.

: o crescrmente da arrecadação :
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

!

. I
\

Tr"nspor cei tegulare8 de corgas do pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 fOR!
Informações com 0111 Agentes

II' lorien6po is - Cerlos HoepckeS/A - 01- Telefone 1.212 ( Eod. teleg.
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/À - Cl - Telelooe 6 MOORE 'MACK

�,'I Dr. CLARNO G.·
"� GALLETTI

..

ADVOGADO
Crlm. • cigel .

Constituiçã.o d. Sociedad..
NATURALIZAÇÕES
Titulol Deolarat6riol

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as audiQõe� da

.. 6 Radio Difusora de Laguna,
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Elerlt. - Praga 15 d. No•• 23.
lo. 'ClDdal'.

a.lld. - 19J.a 'l'il'adent.1 47.
!FONE •• 1468

AgenciaGeral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Poatal, 69· TeJ. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
Rua F'elippe Schmidt 48

",

Casas ,Pré-FabriEadas
'Desde CR$ 300,00 a CR$ 50.0,00 o

metro quadrado -

Consulte-aos sem compromisso '

Reinisch S/A'·_ Rua João ,Pinto,. ·44
Teldgrama RElI' ISG't1 Florianópolis

'I ��
'J "'aJh••••
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AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USARA :

�.jJIr.tll_i�IJ!llliB ·
·

·
·

(O REGULADOR VIEIRA) ·
·

·
.'

A mulher evita dores: ·
'.

·

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS ·
..

·

· •
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·

:

'.
· ·
·

·
·

·

toda parte. ·

· .,

,

'

·
�

,.
'

� .

DATI'LOGRA FI·A
Confere
Diploma

..(orrespondenda
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

,

RUA AL'VARO DE CARVALHO. 65

TINTURARIA CRUZ'EIRO
Tiradentes 4.\

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeo.s

Profissional competente - Serviço rapld,o .,e garantido

BOM N'E'GOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ ZOO.OOO;OO renda
c.rta de 10'.1. ao ano com recebimento de juros mensais.

.

Informações nesta redação.
-

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa fAa.tarina.

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

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

CINE RITZ e. [ornel o ESTADO.

Voto paraSnrtao _

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

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos
interessados que, até o dia 30 deste 'mês, às 1,2 horas, receberá esta
Irmandade ·e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fecha
das, de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante o se
mestre, de Julho a Dezembro do corrente ano.

<Consistório em Florianópolis, 18 de junho de 1948.
· .José Tolentino de Sousa, Adjunto Secretário;

Já passou UIIl' domingo
fora do cidade ?

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

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

meradas, podem dirigir-se diáriamente à Agência Brasil a rua 7 de Se
tembro, Florinópolis.

SAlDA DA AG1!;NCIA BRA:SIL ÁS 9 HORA.S VOLTANDO ÁS
18 e 30 HORAS

*riIII Fabricants e distribuidores das afamadas cora- I7111 fecçÕtls "'DISTINTA- e RIVETi Po.sue �m grara;;!

Id. aOl'timento d. co.emira.... _"rl.cados.' brira.;
.

,bon. e b(1l'atoe. algodae.,�morin. e a"lamerato.

I'pa ...c alfaiate., quo receba diretamente da.
Snríi. ComereAGlIIIblll do inte:doll' no .entido d. Ih. fasGrem .JmCl

Flcu..ianbp@!ia, -I FrI.eI.h19 11m Blumenau�. Lajeo.
M Mi ·._"WW'í'iJi§UM #....%M#Mf�&üeft •• B?"JbXt"Sffi5íh!116 MM! r """"U

fd:bricc,., A OU(IIO •A CAPITAL"' Cinema Cf C1:I$!rtCl60 doe
vb.ita nnta'lfi d" �t.tuol'.m flua. Gompl'a,,; MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje, no passado 14 Homenagem do A si�uação em
A data de hoje recorda-nos que: Teatro dos Estudao- Berltm
- em 1818, Bento Manoel Ribeiro

t
..

I Londres, 25 (U. P.) - Faland
partiu cio acampamento do Gp.neral es a. I.DprenSa hoje na Câmara dos Comuns, :'
Curado par� atacar, de surpresa, o

da f1a"n�ltal chancele� Bevin _declarou que (1&:.
General Artigas ; U II russos nao podemo forçar os alia_.
_ em 1825, no Rio de Janeiro, Realizou-se, dia 24, á noite, no dos a retirar-se imediatamente de-

nasceu o poéta Francisco (rtaviuuo salão de f.estas cio Democrata Clu- Berlim. Mas pela primeira vez, des_.
de Almeida Rosa, que veíu a falecer be, o festival artístico que o Tea- pachos da própria Alemanha dek
na mesma cidade em 28 de lllaio de tro do Estudante promoveu em 110- xam hoje :ntrever a possibilidade.
1889; menagem á Imprensa da Capital e duma retirada ev�ntual dos aliadoif

- em 1862, no Brasil, foi adotado ocidentais de Berlim.

o sr. Guilherme Tal - (continuando) ... deixando, afinal, de

ilado um veto malsinado, que fez de .Joinvile o paraíso dJS cães hidrú-
fobos. . .

.

O S1'. Hans Colin - "Não foi em Joinvile que a adquir iram certos

pessedistas do meu conhecimento ... "

O sr', Guilherme Tal - Adquirat-am 'o qu.e? Falo ·em cães loucos.: a
V. Exa. diz que não foi Joinvile que 'a adquirarum. ... V. Exa., embo
ra bacharel, usa um português diferente, com erros que denunciam
o velho hábito ainda não vencido pelas leis nacionalizadoras : o de

pensar em alemão e falar traduzind-o ... O falo é que os cães doentes,
!por obra e graça de V. Exa. e de sua cabulosa administr-ação, fizeram
de Joinvile. . .

.

R t-
-

-t I d.

: O S1', Han� Colin .- "Eu não costumo pagar contas com vales. Os I

e Iro esplrl na· as
cofres da Prefeitura estavam raspados!" ,

O S1'� Buiüierme Tal - Os gastos com o serviço eram mínimos e "ongregadas daêsse própr-io serviço, com o registro de cães, rornecerja verba superior "
à necessária. O veto de V. Exa. f.oi capricho, foi vaidosa demonstração

I I d"
· -

d� f�r9a, com ia qual quis mostrar que C! ?:ef�Ho de Joinvile é dig.c�i- ma"o a a "once,"ao.r.l'lOnarlO. V. Exa. confundiu a eterna mgllancw com o tuicional-socia-
..

U _." à
lismo. 'Imcr-a-se, amanhã, dommg-o, S

O sr. Hans Colin - Não éa primeira vez que V. Exa, me acusa de 7 horas, o Retíro espiritual da Cu")- oferecido tambem, á mocidade es-

nazista. Essa. balda. . .

_, . _ gregação da IMACULADA CONCEJ- tudiosa da nossa terra.

fatot�;�v�����J"1ne Tal - Nao e balela. Infehzmente nao é balela ..Os- çÃO, na Igreja do HOSÁRIO, nesta O programa constou da pe('a em

O sr. Hans Colin. - Que fatos? V. Exa., há pouco, queria que as Capital. ." 3 atos, intitulada "A DEFENSORA
acusações fossem claras. . . I Esse Betíro terá a permanência de DUS NAMORADOS", de autorii do

O S1'. Guilherme Ta.l - Se V. Exa. quiser escutar-me, poupará três dias encerrando-se na ql:urta-. '. J
-

F
.

f
. .

tOO
apartes. Quer fatos? Vamos a êles. Não há muito, um grupo de ilustres.' 's·sa 'is

.,1. oao. ramer, que OI magrn 1-

e abnegadas damas da socíedade [ninvilense, percorreu o comércio e

I
Ieir-a, 30 do corrente, com nu <.:" camenLe interpretada pelas srtas e,

a indús_lria, a.ng�riando fundos I�a['a a obra benemérita do aumento 7.horas, na Catedral e Comunhao. prof'esscra Ivete Gevaerd, Judith
d,a secç�o. de. indigentes, do Hospi: al Municipal, Enquanto nas demitis geral das Congregadas. I Wendhausen e Ione Alves, e pelos
fl�m�s )olllvIle�s.es eram recebidas auspiciosamente e recolhíam

con-) Será regador do Retiro, o ilus- ... "

trl�Ulçoes e estímulos, essas exmas. sr-as. voltavam de mãos vazias de
p

. i\!10UI'P I Jovens
.Nilton Lopes, WIlson Pes

dOIS estabelecimentos : o de V. R"Xa., por negaídva pessoal de V. Exa. Ire e Revmo. P�dl'e .Jesus ", .'. soa e Nilson Goulart, Funcionou
e .0. de seu Ilustre parente, o sr. Holf Colin, presidente da Câmara �Yfu- Professor da U11lversIdad� de cun-I como contra-regra o jovem Ioldori
DlCIpal..

.
. . _ .

liba. O progr-ama do Retíro será o
Alves.

_

O sr. Hans COllll - Cada um é dono de seu dmhelro. Nao ve'Jo re- seO't inte' Missa Meditação, leItura . , .

Jaçao desse fato oom ·a acusação de V. Exa.. . o. l. •

V. S' f
A . . Antes do llllCIO do programa, 11a'·';. sobretudo 1)e1as condiçêíes <I'le

O sr' Gu 'lh T lU'
..

N-
.. C"pll'ltual Ia- aera con erenCIa e - . t

'

I t d
.' '. errne .

a - mas vaI ver Ja. ao lhe recuso o dIreIto �. _" apresentado pelo sr, Joao Framer, a ornam acessrve a o as "S pos-
de n.e,gar atlXIl!? �essoa� a um:a benemérita. instituição brasileira, e bençao. .

. falou o deputado estadual H.aul r.ibi!ida,rles de aquisição e ao gô.';h
precu;an:ente, aI a a secçao destmada aos mdIgentes. Acontece, ,porém, As Congrega,das, por nosso mter-

, . . do' mais requintad.os c.ultôres d�s;
sr. PreSIdente, que alguns tempos depois do fato que narrei apare"e 'd' 'd tAd' s senhorio Schaeffer, espeCIalmente conVIdado

. .

J.'l 1 A "
'

. '-' -

me 10, COU'VI am o as· a -

I sas bôas letras
ra,m e� OIllVI e uns pa... res g·ermamcos pedmdo fundos para a Ew'o- , . A

_
para saudar à Imprensa na p.essoa

1')Sc •

pa farn�nta •.E. os. Colins, os mes.J1;os que se '�'egar�m a contribuir para nhas. patrICIaS �a.ra esse ato, ��:; do jornalista Batista Pereira, Ilfe-
.'Autôres e Livros" é vendidp,

o hospItal JOlllvIlense, para os indIgentes JOlllvIlenses, !;'ostosamente colhImento espIrItual, punflcaçao 3\'ulsamente, iIlO Salão 'Progres&o .

.co�corr,eram com_ polpu�as _

cifra·s.
"A (O sr. Colin adorna outra vez). dos sentimentos religiosos e exai- sidente da Associação Catarinense

pelXo a Convençao as llaçoes ,que esses fatos oferecem. Seria roúito t;'
.

t-
de Imprensa.

mteressanle q
.

b ·1' t·
• açao cns a.

. .

.. lI.e esse r.as1.euo, por .odos os títulos ilustre e digno
.

. -
. J O ilustre parlamentar discorreu

do nO·SBO respeILo, o emInente brigadeiro Eduardo Gomes conheCesse
Prevlsao do Tempo, ate 14 10ras

� conduta hJt!.eIleal_la do. p�ef,eit.o de Joinvile e, 'Post,o ao p�r dos fatos do dia 26.

� que .me retll'o, mtel'Íel'lsse ,co:n a .sua autoridade .mo,ral, para pôr Tempo: Em geral instável •

·p(Fara f?t�a ,dos quadros dem�crátIcos da U. D. N., êsse mau brasileiro. Ventos' 'Variáveis moderados.
rene 100S aplausos no recmto).

. ,
.

Temperaturas extremas de hl)'(':

Máxima, 26,9. Minima, 16.6.

A temperatura Máxima ,!te ontem

ocorreu em Urussanga; eom 29,2, {' a
�,íjnima de hoje foi registrafl.:J. em

Valões, com 5,2.

.lor.8.6poll, .. 26 de .Iullho de '.948

erradoTaq·•.-ígrafo
III o sistema métrico decimal;

- em 1865, em Botui (Rio Graude

de Sul), uma coluna paraguaia de

500 homens, sob o comando do "\fa-

[or José Lopes, foi atacada por duas
Br-igadas da Guarda Nacional Brasi

leira, comandadas pelos Coron61 An

tônio Fernades Lima e Tenente-Co

ronel Sezefredo de liIesquita.

Faleceu um depu
tado p8ulis ia

São Paulo, 25 (A. N.) - O Corpo>
do deputado Valentim Gentil, ra,
lecido ontem à tarde, permanecerli.
exposto à visitação pública no re�
cinto da Assembléia LegiSlativa,.
até às quinze horas ele hoje. Dali
c féretro sairá para o cemHéri

r

da Consoâação.

«Autõres & Livros»
O sr. Oton d'Eça, ilustre Presidon,

tt da Academia Catarinense de Le
tras, teve !1 gentileza de ofertar-nos.
dois números ela excelente revista;
carioca "Autôres & Livros", de que.
é diretor o conhecido escritor pa
trício sr. Múcio Leão, membro dã:.
Academia Brasileira de Letras.
Trata-se de uma publicação (]:'igí_

nal no seu feitio material e no seu

gênero, .írnzendo no texto matéria
variada, critica ele arte, ensaios, li
lr.sof'ia e filologia, correspouricndo
assim à verdadeira lacuna rtue :s

tornava sensi vel nas letras nacio_

A Conferência
Gom gra'nde eloquencia .sôbre o va� Varsovia, 25, (U. P.)
lar da .cultura no concerto das ati- mei·os diplomáticos informam
vidades nacionais, e a importallcia Molotov deixou esta capital,
do jOl1'nalismo para () levantamento via a.érea, ás dez e cincoenta
intelectual ,e artistico do povo. hoje.
Depois de refirir-lse ao movi- Consta que foi elaborado um c

mento que representa para a cul- municado final sôbre a Co)nil'eren..

tura de Floriànópolis e de Sta. Cá- cía da Europa Oriental; Mas ar

tarina, o Teatro do Estudante, sa·· agora êsse documr,f,w não foi pu
lientou a coop.era"çãol pronta e com- blicado.
pieta que sempre lhe ,tem prestado --�----�----

a imprensa ilhoa, o que muito con

tribuiu para que a jorpada em boa

hora iniciada pela mocidade 9st11-

diosa, pudesse assinalar-se de be

las. realizações, penhor seguro de

que poderá .sempre mais e melho!'

correspond·er às suas nobre.s finali

dae!-es.
Ao terminar seu formoso discuI'

&0, o depútado Raul Schaeffer que

confirmou ,seus predicados· 'de c da revista "LEIA-ME !" sob cuj
grande tribuno; foi saudado cOlm' patrocíni.o -se realizou a festa. E

tJrolongada salva de palmas e mui- tavam presentes tambem numero

to cumprimentado sissimas famílias e estudante,s, pe
A brilhante noitada, artistica con- como Revdos., Padres do Colég.io

tau com a honrosa presença do Catarinense,·e delegações da U. B

Exmo. Sr. Gov,ernador dOI Estado, J:l" Operaria, do Clube 6 de Janeir

deputado José Boabaid, do home- do EstreitOl, e d,(lI outras sociedade

nageado, jornalista Batista Pereira, O espetaculo agradou a todos

do jornalista Jairo Callado, dire- tendo os jovens artistas do Tea

tor proprietário de"A Gazeta", tI'O do Estüdante recebido efu'
deputadO Wig'hanLi Pershum, de vos comprimentos de todos.

(continua)

Para solenizar êsse aconteci
Iner.to foi organizado um grande
programa, que eonsta de duas par

tes. Uma nos estúdios da ZYP-G,
('llide terá lugar, às 15 horas, c ato

da. inaugllra'ção oficial, seguido de

um shaw com a apresentação de ele
mentos arnsticos loc�is. A 'Úutra

parte consistirá de um baile, no

Clube Canoinhense, que terá início

às 22 horas, teJndo a abrilhantá-lo
o "Jazz Guarany", da cidade df Pon
ta Grossa (Paraná).
Gratos 'Pelo convite c-om que fo-

Comemorações do bicentenário da
colonização açoreana

A Comissão Executiva das Come- nos que consolidaram o domínio

)"l.oraç.ões do Segundo Centenário da! português, ,d·esbravaram e cultiv:1-

Co.loDIzação Açori3Jna reeebeu a ,se- ram a terra e formaram os prImei
g�l�te mensagem do Instituto His- ros núcleos populacionais, sôbre da
torIco da Ilha Terceira: eleva-se o árduo trabalho das gera-
"Angra do Heroismo, 21 de maio ções (fue se lhe seguiram, o patrio-

d� 1948. tismo e clarividência do conjunto
Exmo. Senhor Presidente da 'Co- d·e altos valores humanos co.nstitui

missão Executiva das Comemora- dos pelos homens da atualidade;
ções. Centenárias da chegada dos (.breiros dediclJ..dos do engrandeci
primeiros açoreanos - Dr. Henri.. mento do seu País e maior honra
(!ue da Silva FOIntes, Florianópolis, n50 podemos ter do que sabê-los,
Brasil. em maioria, descendentes de :1çoren-
O Instituto Histórieo da Ilha Ter- nos.

ceira ao ter conhecimento da come- A vossa festa é assim também

Jnora�o bicentenária da chegada nossa e sentimos imperiosa neees

dos pr)imeiros colonos açoreanos ao sirlade de vô-Io ,dizer.
Rio G�ande do Sul e Santa Catari- Aos riograndenses e eatarinens'cs,
na, Ill,ão pode ficar indiferente

.
a netos dos casais açoreanos, c,)mo

tão h6nrosa homenagem e de cora- numa grande festa de família, 011-

ção grato e enterneddo a ela se tros netos que na terra de PrIgem
associa entusiàsticamente. [ficaram, levam agradecidos a ex-

Há muito Julgamos a par:te que lias pressão da sua soHdaried�de e Oll

coube no povoamen�o desse belo e
I
votos mais a.rde/ntes e sinceros de

floresCe/nte País como uma das nos·, futuras prosperidades.
sas mais brilhantes glórias e .!isso I A Bem da Nação. -

justamente nos orgulhamos. Mas ao O Presidente, Luís da Silva Ri-
desvl'o'1ecido orgulho· vem juntar-se beiro.
o agrad'ecimento por ver como �s

brasileiros de hoje celebram o nos-
I

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICOso esforço dentão. ISe no fundo da atual prosperida-ie . O Escrit6r�0 do Partido Social DemOcrático, a rua Felipe
do Sul do Brasil está a iinieial ação IN. 42, atende aos seus correIigionarios para qualificação
tenaz e decidida dos casais açorea- das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dias'

Nova rádio-emisso
ra catarinense

.

Realiza-se, amanhã, na próspera
cidade de Canoinhas, a inaugllração
oficial da Hádio Canoinhas Ltcla.
_ ZYP-6, de que são diretores os

�rs. Fernando Ma.chuca e Ma,!1ocl
Maehuca Junior.

mos distinguidos para êsses atos,
formulamos daqui os nossos votos

pelo progress'Ü da nova emissora
catarinense.

Schimidt
eleitoral

CO.IRA CASPA,

QUEDA O,OS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

!

FRECHANDO
"Sr. Guilherme Tal.

O Diário da Tar'de, de 23 do corrente, refere que, no en

cerramento ,da convenção udenista, o tr. Wam.derley Juniol"
"ooro o entusiasmo, a eloquência ,e a felicidade de sempre (sic-),.
saudou a representação da U; D. N. para.naense". Sendo o sr.

Wanderley paranaeIl"Se, não ficaria melhor 'que um cal.arinen.
.se f.izesse a saudação? Além disso - como o isr. já escr,eveu -

o sr. Wanderley, na Assembléia, s-em ser catarinense, sem ser

vere.ador e sem ser prefeito, falára por prefeitos, por ve-reado
res e por barrigas"verdes - e is.so só por se acharem para
Jlaenses presentes. A exibição do sr. Wanderley, entre·tanto,.
parece não ter convencido os seus conterrâneos, apesar de satu
rados dela. E tanto é assim, Ique o dr. Gaspar Lacerda Pinto,
.agradecendo pela -representação do Paraná, as saudações do
sr. Wanderley, end,ereçou as suas palavras il um catarinellse
- o sr. Oswaldo ,GaJbral. Naturalmente agiu de casa pensado"]
paranaense, componente de uma embaixada paranaense, sau

dada por um para.naense, se respondesse a um paranaense dei
xaria lugar para esta pergunta: "O que é que Santa IGalarina
tem com isto?" Todos nós ficamos muito gTatos ao dr. Lacer
da Pinto, cujo ·esplêndido discurso lhe revela a robustez de ta
lento, Do amigo. Xico Catarinense".

Eis um bilhete:

•••

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


