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EM AVIÃO ESPECIAL, QUE PARTIRÁ DIRETA���fi�O R!O ÀS .� 'HORAS, VIAJAlU

'HOJE PARA ESTA CAPITAL, S. EXA. O SR. NERÊU �MOS,. PQECLARO VICE-PRESIDENTE DA
.

. � .

REPÚBLICA E PRESIDENTE DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO.

dentais e que os russos se' valem Não podemde métodos crneis, como, POiI' exem- .

vlo, !mpondo. � es�a�sez de _alimen- :consorciar-se
tos a populaçao CIVIl .a I,ema. Por

Ifiill, a declaração frisa que o go- .

(V A)- PI" G '
• .

b ·t'· t
. _ RJO. 26 . .

- mIO ornes
vernOI 1'1 anICO es uda a sItuaçao I

. 'M' C I à i' AI
em Berlim..

Palmell'oa e arla a v can 1 -

meida requereram ao juiz da dé-

B M·
·

t
cima circunscriçãOj de registro ci-

egressou O lOIS ro vel habilitação para easar-se. Maria

Rio, 26 (A. N.) - O Mi�tro da juntou certidão do. Loide Brao�i1ei

Agricultura regr,essóu de Minas Ue- 1'0, dizendo ser viúva. do cabo fo

rais ontem pela manhã. guista do navio "Baependi", presu-
Em sua visita àquele Estado, o midamente morto a quinze de

Ministro, acompanhado do gOíVer- agôsto de 1942, quando o/ navio foi
nadar Milton de Campos e de seus torpedeado e pôsto a pique ,por
secretário·s de EsLado, visitou o submarino inimigo. O promotor
g1'and,e centro de pecuária de Cur- público, nos termos dos paragra
velo ,e a estação experimental de fos... dOI artigo 315, do Código
Sete Lagoas, tendo feito! ,entrega ao Civil, estabelece não aplicar-se a

primeiro daqueles municípios mi- présunsão de morto e baseado no

neiros da "estatua de bronze Gene- artigo 183 do mesmo Códig'o, que
ral Eurico Dutra, conquistada pé- proibo as pessoas casadas dr torna
lo meómo na última ,exposição na-

j
Darem a se consorciar, indnferiu a

cional de pecuária. halJililação 1
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fstradas para a·· expansão fo:c�:a'::m:o
da econoll"a' catarl·nense· Rio, 26 (A. N.) - Fazendo uso

.

.

da pa.lavra na reunião d� �om,issão
de Fmanças, sob a presidência do

. Deve-sa, evidentemente, à oi'ientação administr-ativa destes úl- senhor Sonza
'

Costa, o deputado
hmos qumze anos, em Santa Catarina, o incontestável desenvolvimen- .

lo econômico que se verifica, em lodo o panorama das atividades Leite Neto leu o seu parecer e re-

J)!'oduloras do Estado. Dizer-se 'q.UO os gover-nos catarinenses, no pe- lalório das suh-oomissões encane
nodo que .v�m .de 1935, pouco f'izeram em sentido de propulsionar gadas do estudo do aumento dos
aguelas atlvl;dades: assegurando-lhes fa<cilidade� de expansão e am-I vencimentos dos' servidores públí-bientes proprcios as melhores compensaçoes sena negar um fato, que . , .....
as. estatísticas comprovam, nas quantidades da produção na multi- cos VICIS e militares.

phClda�le. ?as culturas estimuladas pelas pro.vidên.cias a�lministrati-1 Após a leitlll.·'a, a Comissão, por
?as ouíciais, no crescimenlo. das índústrías, na inteneíf'ieação, en- sugestão do presidenle, aprovou11m, de' todos os esforcas criador es e dinarnízadores da riqueza. A _, '.

.
.

verdade é que precisamente a J)a1"1'1' d 1935;' I
'

I
nao so o parecer como Igualmente

d
". "e, uaque a me.morave

, . . I •

ata em que, reconduzido o regime constitucional, o nosso Estado o relatório, determinando a sua Ida
teve a governa-�o, _por eleição, o sr. dr. Ner êu Ramos, hoje Vice-Pr'e- a plenár íp, afim de receber emen
SI dente da Hepúhl iea, começou para a terra catarinense nova era de
])

. das para deste modo poder a refe-
r?gresso, que jamais, desde então, foi .interrompida, mesmo a des-

peito das sucessivns transformações operadas na política nacional. rida Comissão dar o seu necessário

Pode-se, por exemplo, aludir, com relação a um 'LIas mais decisi- parecer.
vos fato!,e·s da prosper-idade �aLarinense, ao plano rodoviário, cuja

.

elaboração e execuçao tem valado a lodos os recantos da gleba caia- U <a. • -d d _

rinense um c?nstante incenlivo ao trabalho produtor, ao mesmo tem-I DIVerSI a es
])0 que contr ibuí para levar a tiJelas as reg-iões de Santa Catarina , •

uma poderosa assistência civilizadora e progressista. O assunto pre- ca10llcas
t;lS� ser mnda. repisado, quando o vemos, como agora, lralado super- _ .

�

f'icí almente, SUIao (endenciosaments por um matutino udcnísta da Belo Horizonte 26 (A. N.) - O
Capial da .República, que, aliás, nos 'faz a airosa justiça de citar o eardial Arcebi spo de São Paulo,
nosso Estado como o pioneiro do rorioviarismo nacional cometendo ' -,

lJol'ém, intencional ou inconscientemente, (I êrro de recu:u mu i!o n� Dom Carlos Carmelo de Vascon-

Iernpo para assinalar a época em que tiver.am in lCnstficação as cons- selos. Mata, em palestra nesta capí
trl1_çoes de. um plano de estradas- de rodagem estadual. Fixa o ma- tal, revelou que a Universidade
tutm.o carioca em o ano de 1919 o início dêsse sistema de rodovias Católica de Minas Gerais. 'seráobediente .a um plano ao mesmo tempo assente em preceitos técnicos
e em realidades g�?-econônücas de Santa Catarina. Equívoco herran
t.e. O plano �odovIarlO do Estado de Santa Catarina, elaborado pelo
Governo Nereu Ramos, data de 10 de novembro de 1936, que é de
quando ,dala a lei estad�lal n? 1��..Antes dêle, tudo era improvisado,
em matér-ia de. const�'uçoes rotioviárias, que se prestavam à maravílha
para � cornércío eleí toral . .. O plaino resguardou-as desde logo da
Sllluosl,qade dos. caprichos políl icos, enquadrando-a� em fundo .da
economia catarmense. Já no VII Congl'esso Nacional de Estradas de
Rodagem era votada. uma moç50 de congratula('ões com o Govêrno,
de Santa Calarin�, "pela fórma eficiente com quê' vinha executando o

sey plaD:0 rodovI�no, sobrelevando notar a feiç{io lziti.damente eco- ma de 'quaisquer interêsses.
lZ01nZCa �1np1'essa as suas realizações".

.

A êsse tempo, era .de cêrca de 2.916 quilômetros a rede rodoviá- A t-l d!'!a �s,tadu�l.. O plano mcorporou 850 ·quilômetros de estradas muni- a IDe russa
-

ClpaIS, verlfJ.cand?-.se, três anos depois, a reconstrução de nada me�
1I0S de 1.:7'64, qmlometros. Compreende-se como reconstrução, obvia
mente, nao so o melhoramen·to lécnico, sinão tam.bém a retificação rio do Exterior deu a conhecer esta
de traçado,s, obras de arte e outras eonstrucões. tarde, tópicos de um cOIQunicado em

l'
Póde-se, agora, mediant.e os dados oficiãis que se colham na úl- que declara .que, ,apesar dos esfor

�:R�mmedllsageml·gov_ernamenlal à Assembléia Legislativa., avaliar o ços soviéticos de cercaI' 'a zona d'e
..

e as r�� I.zaçoes q,u,e se processaram daquela época para cá.A rêde ,rOd?VlarIa em trafego, sujei,La ao ragime de conservação per- o:cupação britânica em Berlim, os

-Tallente " �l� o dO��lmento citado, "tem hOje o desenvolvimeno ,de ingleses tencionam permanecer

d"l·715,50 ,qUllometros , TI?etade do ,qual apresenla ,estra.das reves'Lidas
e mac.adame, ou de saIbro. :firmemente naquela capital. O co-

.

De so�te que bem cabe, a certos respeitos, a referência do ma-
municado afirma ,que' a Rússia

t'!,�ll?O .canoca ao· nüs_so E�tado, como pioneiro da planíficação rodo- 'está pI'ocurando obter vantagens
VIana, q.ue, como se VIU, na.o ,.'em de 1919 mas de 1935 Aliás' o "Cor- à custa das potência,s a.Jiadas oci"eio ,da Manhã", - que é, aJuHtl, a f?lha: a que nos- r'e-f'erimos _ só
4.went�Jalmenle falou de Santa Catarm.a, fazendo-o aiilda assim de
maneira, bastante honro�a pa�a nós: fOI a propósito do int,erêsse queo Gover,nador ?-o Paran.a. esta ponelo na defesa de, meios para dar ao
�t;U Esta,do maIOres facIl!dades ,de comunicação e transporLe, convergmdo ge certas zonRS agro-pecuárias para o litoral. Veio ao ca

�o, entao: o exemplo eatarinense, o que, de certo modo, implica o

neconhe�lJmento da obra aqui realizada pelo' govêrno do. sr. Nel'êuRamos,
.

a quem a ,�eITa e a g'ente catarinenses de há muilo se mo�tram gl�tas, na estima que lhe dedica:m e com que lhe acompallha�a atuaç.ao no panorama nacio.na.l.

brevemente, uma realidade. Acres
centou que não por todos reconhe

cidos os incalculaveis benefícios

que as universidades católicas do

país, como a doe São Paulo,' veem
prestando ao país, e depois .que daiS
mesmas saem homens públicQS ca

pazes de calotear a consciência aci-

Londres, 26 (U.P.) - O Ministé-

Reunião Cateteno
RIO, 26 (A. N.) - Sob a presidência do general Eurico Gaspar

Dutra e seu ofici,al de g'abinete, senhor Héliõ ;Cabral, .teve lugar on

tem, no Palácio do Catete uma reunião, da qual participaram o iVlinis
tI'O das Re).ações Exteriores, líderes àa maio'ria Acúrcio l'orres e Ivo
de Aquino, êste do Senado e a,quele da Câmara dos Deputadüs.

Streptomicina Merck & CO. usa.
Temos para pronta entrega

Atende-se pedidos pelo reembolso postal ou aéreo.
J. C A S. S A B & C I A. L T D A.

Rua João Bricola, 24 - 170 andar - Pene 3-3161 - São Paul" ..

Uma vírgula.;
Para certos cér�ros, por tudo seme

.Ihantes aos dos camarões, é necessário

explicar as coisas até ·n-as_ minúcias de

interpretação dispensada pelos analfa

betos. O Dfár'Io, do dia 23, na. gozada
intenção de mostrar que maioria nsm

sempre quer' dizer povo, citou dois

exemplos: o da Rússia, "onde uma lnino-·

ria gover-na corn mão de ferro", e o de
Getúl ío Vargas, governando sob 'intenso

6dio do povo.
Em nossa edição de 25 do corrente,

glosando êsses exemplos. fizemos res- Por moll·vo da viatríçâo a um dêles, isto é. ao segundo.
'

i •

e!�s:.mos que um dêles não estava pro.

gem do Ministro
Admitimos, assim, o outro, como exa-

to. E o que não estava provado. para Rio, 26 (A. N.) - Por ter

nós, era o cio sr. Getúlio Vargas, por
isso que ête, lendo deixado o poder, foi

eleito por oito Estados do BrasiL
O Diário, de ontem. vem afirmar que

defendemos a Rússia, e que 'não con

cordamos com a assertiva de o govêrno
lá ser exercido por uma minoria. Quan·
ta est.ultice, São Bartolomeu! Os gascões
do Dlá'>io estão necessitando de escola cais, nesta capital.
supletiva. . de alfabetização de adul- Todavia, atendendo a solicitai
tos! Se fizemos restrição a um dos dois ções dos trabalhadores de Pernam
exemplos, é que concordamos com o buco e Paraíba, o Ministro do 'I'ra- _

balho presidirá em Recife e João
Pessoa duas grandes assembléias,
nas quais deverá debater com as

classes operárias os seus problemas
e reivindicações.

seguir para 0/ nordeste do país.
acompanhado da comitiva presi
dencial, o Ministro Morvan Dias de

F'ígueiredo não promoverá suas

costumeiras reuniões com os tra

balhadores e OiS dutgentes sindi-

outro.

O interessante de tudo ísso, é que
o artiguete do Diário veio a propósito
do município de Chapecó, onde. no pleí
to municipal, os eternos vigilantes da
U. D. N. e os queremtstas getultanos do
P. T. B., se uniram para a derrota!
----------------------------�--_

CONSTRUTOR DE ES'l'RADAS - A indústria britânica acaba de lal!-
car um novo aparelh.o, o Barber-Greene Einisher, capaz de construir

o leito de uma estrada a.o tilrno de 2,5m. a 13, por minuto, conforme a

espessura. e larçur« da camada de wncrelQ ou mate1'ial asfáltico
. BRITISH NEVlS SERVICE

o trigo em cres
cente escala

Conjunto coral
espanhol
Rio, 26 (A. N.) - A cidade hos.,

Rio, 26 (A. N.) - Procedente pedou por alguns dias um conjun
de Minas Gerais, regressou a esta 10 aOl1'al espanhol constituido de

capital o ministro da agricultura cento e cinqüenta figurar em visi:a

senhor Daniel de Carvalho o qual à alguns paises da América do Sul.

revelou que tal como Rio Grand,e Após curta permanência nesta

do Sul, Santa Catarina e Paraná, o capital as intérpretes da música da

trigo está sendOl culLivado em es- lendaria Espanha despedil'am roc

cala cada vez maior no- estado mon- da sociedade carioca.

tanhês. O conjunto seguiu ontem à tar-

de, com desti_no a Maârid. Entre
as p.essoas presentes 'ao embarque
do gracioso grupo espanhol, acha

vam-se, além do representante do

prefeito Mendes de Morais, núme
rosas figura's de nosso meio artís:
tico e social.

o emprestimo
à Ligh'
'Rio, 26 (A. N.) - Presidida pe

Jo senhor Agamenon Magalhãe;;.
r,euniu-se a Comissão de Constiiui

ção e Justiça da Câmara dos Depu�
tados para a discussão! ela emenda
Hermes Lima, suprimindo o- arti

g0 sexto do ante-projeto de em

préstimo à. Light com g-aranLia do

govêrno brasileiro.
Vel'ificou·tSe novO! empate, desta

vez de .onze votos, que será re

solvido mediante os votos dos se

nhores Ataliba Nogueira e Plínio

Barreto, que não vOltaram por se

encon Ll'al'em ausentes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco do Brosil S.A.
Concurso para Escriturário

EDITAL'
o Banco .do Brasil S. A. faz pu-,idade mínima .de 18 anos completos

blico que, até 30-6-48, estarão aner- (' máxima de 29 anos incompletos.
tas em sua agência desta cidade as O candidato pagará a taxa de íns

inscrições 'para o concurso ací- crlção de dez cruzeiros e apresen
ma, a realizar-se em dias, horas c tará os seguintes documentos:
local que serão' oportunamente a) prova de naturalização, se não
anunciados. for brasileiro nato; .

O concurso constará de prev-i

es-, b) certificado de reservista 0,1

. ç�it� (obrigatório o uso de laP.ls- p�ova '�� isenção .definitiv� ;-10 ser

copra roxo comum pu caneta tin-
t VIÇO militar ou, ainda, carteira de

teiro) das seguintes matérias: identidade do Ministério da Guerra,
1 _ Português Marinha ou Aeronáutica;
2 _ Aritmética c) prova de residir nesta cidade
3 _ Contabilidade Bancária ou localidade que pertença à iurts-
4 - Francês dição desta Agência.
5 - Inglês d.) -dois retratos recentes. lama-
6 '_ Dactilografia I nho 3 x

' 4, tirados de frente e sem

Na última, facultar-se-á ao can-: chapéu.
didato a escolha de máquina, entre No ato da inscrição, o candidato
SlS seguintes Marcas: preencherá' impresso de mode-lo
REMINGTON apropriado, que será numerado e

CONTINENTAL servirá para identificá-lo nas cua-
L. C. SMITH madas para as provas, qualificação
SMITH - CORONA. (se nomeado) ou outras de caruter
As provas de Português e Arit- eventual.

métíca serão eliminatórias. apro-] O ca"ndidato aprovado e nome-ido
vando-se apenas os candidatos ql'f' será admitido no pôsto inicial ia
obtiverem o minimo de sessenta carreira de Escriturário (letra "A"),
pontos em cada uma, reservando-se o Banco o direito ele
A inspeção d.e sande, também cii- localizá-Io 'onde melhor convier ao

mlnatória, f'ar-se-á no. ato da q'lali- serviço.
Iicação do candidato aprovado, por A inscrição do candidato irnpli
'médíco de confiança do Banco. cará pleno conhecimento das pre-
Não se aceitará candidato do sexo sentes disposições.

feminino. I . Florianópolis, 25 de maio rle19tiS
A inscrição, será solicitada PP'.>-

I
Pelo Banco do Brasil, S. A. _

soalmente, doas 12,45 ás 15,45 horas Florianópolis
.

e aos sábados das 9,30 ás 11,00 ho-I João José de Cupertino Medeiros,
ras e deferida ao candidato que, á gerente
data do encerramento delas, contar João Batistà Rodrigues, contador.

/)(/,($!'(/Á}lIPL,4StJI/EREIfIES·
,(KIídt:lb1S1llt1ks_�ffew�S' .

De acordo com os imperativos do
razão. do ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras abundantes, pro
Ic:>ngàdas, repetidas, hemorragias
e suas consequêncics.

. N.o 2: Falto de 'regras. regras
atra.zodos suspensos, deminuidas
e suas consequências.

VAUMART

- , -

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

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

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

,- .

•

."

Estes'
Aperfeiçoamentos

fECRitos
dtiu lttJV(t�.

(/I) Iu!tha/ .

BAlRA-DISrEH.fPRAPER#ITE IJ.
NIIOIIR D

•
'M ESCA· ...

dAP/lJOE
SUAVE'

". -

LAMINAS Glur:rrl!
de dois gumes exten
sos, para maior
número de barbas.

Examine bem êstes extraordinários aper»

[eiçoamerctos, e V. compreenderá por que

Gillette TECH permite um barbear mais

rápido, -

suave, cômodo e."" econômico!

•

=-�
.

ª

6illette·
o APARELHO DE BARBEAR

TECNICAMENTE PERFEITO

Cabelos Brancos' IOMPANHIA. ·AtlAN� DA lAIA
....... _ li" - _:' IIII
Pm.DIOI • .-.u1.OBUI

Cifr•• do Balanco d. 1944,
..

Cri
Cr$

80.900.606.30.
5;9781401;755.91'

67 .053".245�30
142.176.603.80

CAPITAL E RESERVAS
Responl.bilidarlel
Recete
Ativo

•

•

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vol.

tôr a cal' natural primitiva
(co.tanha; leura, doirada ou

.

negra) em pou.o tempo. Não
é tintura, Não' mancha e não
.uja, O' .eu ueo é limpo,
facU e agradável,

. A Loção Brilhante e:x;tingue
a. co.pa., o prurido. a .ebor
rhéa e tada. a. afecçõe. pa
ra.itária. do cabelo, a••im
como combate a calvicie, re

vitalizando 011 raize. capila
reli. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

.

Siniltrol pagol nOIl tíltimol 10 .no.

RelpODlIst. ;,tidadel
98.687.816,30-

« :76.736,401.3ó6,2o·

Diretore*'
.Dr:1Pamphilo cj'lltra Preire de Carvalho.' Dr: Pranclsco,

de S',�.Anilio�•••�rr.,�; Dr. Joaquim Barreto de Araujo'
e JOI� �Abreu"r

.

.

Regi�tradoras
-

I'R. 11/
IV .-

Dr. Lindolfo 4. 8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial:

Conlltituiçõell de lIociedade.
e .ervi�oll corel:ltol. em geral.

Organizaçõe. contabei•.
Registrol e mllrcall, díspcndo,
no Rio, de corre.pondente,
Elcrit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Dali 8 à. 12 �ra81
Telefone H!Í4

I

Vendas à vista e· prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 - 1° andar

Terrenos em. Coqueiros
Vendem-se diversos, com chácara, á beira-mar; diretamente ou;

por intermédio e sob financiamento dos Institutos;

Planta e informações . -r--' Bua trajano, 16.

o "Colégio Barriga-Verde"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua
valiosa colaboração.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

, Uno rart·,o d�u� empre-'
29 (terça-feira), grande matinée infantil, com inicio ás 15 horas .:

U 111.1 NOTA: Pede-se aos srs. sócios não se fazerem acompanhar

I d
· � I de pessoas não associadas.

sas ro 0111arl8S I
Ingresso talão do mês de Junho. '

I 7 ':;�� N�U.j\���� [,oguM ! _: _ -_ _ _ _.- _ _ _ _ - -- -- .. -

16 horas. I
Auto-Viação Itajal - ltaja! - Ui ho-'
Expresso Brusquense - Brusque -

raso I

Expresse Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas. iAuto-Viação Catarínense - JolllvUe

I- 6 horas.

Auto-vtação Catarinense - CurItiba,
- 5 horas, IHodoviária Sul-BrlllJil - Porto Alegre I
- 3 horas. IRapí.Io Sul-Brasneíro - JGtnvile

-,ãs 5 e 1.4 horas.
'l'ERÇA-FEtRA

Auto-Via.;âo Catarinense - POrto Ale.

Igre - 6 hora •.
A uto·\('laçã:o Catar-mense - Curitiba

- 5 ho'l'as
Auto-Víação Catarlnense JoL.'1vile

I
_ 6 horas.

ASSINATURAS Auto-Viação Catartnense - Tllba'rAo
Na Capit-al - 6 horas.

a.. ., . . . . . . . . . Ora "'._ 7 Eh-XrPar;sso São Cristóvão - Laguna -

'I hill_ir" Cr� '11,'(1 l E�p�sa Glória - Laguna 7'%

I'
l'rladtre.... .. Cr' Sl.� 1 e 6% horas.

�& ... ,.,...... Cri lJi.oel>

I (lE�presso Brusquense - Brusque -

.".r••"..1,60 .' Crt 1.1.
1 A'·����'laçâo Haja! _ ttaíat - 15 ao-

No ·mt.rlol' t raso {..
1IIr_ 6'..e 1"""' ! Rápído 'Sul Briisileiro - Joinvile - às
_If • •• .••••.. ....• .,. 5 e 14 horas.

, .....tr.. .... " . Crf i QUARTA·FERA

ti I Auto-Vfacâo catas-menee - Curitiba
"'rlmeBtr. era 111'••

1
- 5 horas. -

�',
�

.... Auto-Viaçâo Catar ínense Jolnv�
.tAI.r. ",,,ai.. . .CrI "''-

_ 6 horas.

I
� Auto·Viação Catarlnense _ Laguna

'iI bta.,IQIi mediante e.lIllrIl4. 1- 6,30 horas.
Rápldc Sul Brasileiro - Jolnvile _ àa

5 e 14 horas.
-

!� 011 .rlchuda. Be... doe Expresso São crístovao - Laguna

II' .,.bllcadoB, nio "orl. 7 horas.

i;, de"olThIoa. Expresso Brusquense - Brusque
I 16 horas.

'.-,'1 A .Ir�çio nlo se rdJIolll.. Auto-víacão Hajal - ttaíaí - 15 no-
. ..blliz.. pelOtl cOlleeltofl raso

I! ••Uid.os nos artilll'M Expresso Brusquense _. Nova Trento

'I _ 16.30 horas,
Uldllad.. Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.

--'=0;;;;;====;; -====-_..

I,

.'

O.ESTADO

lIÉflt8l1 �,.:r . Dantas, 4e - Vi'
(lDdu

I'.m. lI-It24 _, Rio de Juoln
RAUL CASAMAYOR .

II•• "'eli,e ele OUyeira. :1 -
S8 .!l(�ar

reI. l-es7a - Sio Parti.

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

IPANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
.'Norte

Terça-feira
,CRUZEIRO DO SUL - 12,00

'N{)rte
VARIG - 12.30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR � 9,4Q - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

.:Norte
VARIG - H.40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte

PANAIR - 8,30 - Sul

VARIG - 12.30 - Sul
t'1RUZEIRO DO SUL

'Norte
GRUZEIRO BO STJL

,Sul

13,55

15,30

Sexta-feira
CRUZEIRO :DO SUL - 7,20

�Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANArR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
eRUZEIRO 1)0 SUL 13.55

'Nol'te

J

Ji)omingo
PANAIR - 9,40 - Norte

'Sul
CRUZEIRO DQ S'EirL - H,OO
PANAIR - 12.47 - Sul.

uten- j
LIRA TENIS CLUBE

TB�A[)ENTE§ 119- FPVlIS. Ic_•...,.,..". spa rume Ml�

QUINTA-FEIRA
Auto-Víação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Víaçãc Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Víaçãc Catarinense

- 6 horas.

POrto I

Curitiba

JoinTUe

Brusque
CASAS

, PRETO

1"0 00 MARROM
� I "HAVANA

íabríca

EM CROMO
C.JM SALTO DE

B9RBACHA'

consumidor

Auto-Vtacão Catarlnense - Tublllrão
- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresoo São crtstovão - Laguna -

7 horas,
Ernprêsa Glória - Laguna _ 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
.

Auto-Víação Itajaí - Itajal - 115 ho
ras.

Râpído Sul Brasileiro - JoinTlle - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - és

- 6 horas.
SEXTA·FEmA

Rodoviária Sul Bràsíl _ POrto Alegre
- 3 horas.

lAuto-Viação Catarlnense
- 5 horas.

Auto-yiação Catarlnen.se
6 horas.

Auto·Vlação Catl'rlnense - Laa"una
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Auto·Viação ltaja! _ Itaja! - Iii ho-,

raso

Expresso Brusquense
16 horas.
"Rãpldo Sul Bra.silelro
às 5 e 14 horas. .

�ÁBADO
Catarlnense _ Curltlba

Da ao

,
.

\

.,

Ne-rvru Debili�
tades

C)

Provoc(Jsr
la Neurasthenia'

..

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALltO
DEBILITE o seu OR
GANISMO, PORQUE O·
CANS A'ÇC 'PHYS iCO
E IfHELLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

ros primeiros symptamas da,
neurasthenía são geralmente ai
insomnia, pesadelos, irritabili-]
dade, dôres de cabeça e ner- i
vosísmo. Ao sentir quaesqueé]
destas manifestações previna-I
s� contra as s�as conseCiuen-I'elas. Trate-se immediatamen
te, com um remedia de' effeito
positivo e imrnediato. 1" I

tome drogas perigosas. Vigor.al i
é o remedia indicado para I

Q';lalquer ca�o de neurasthenia. I
Vigonal revigora o organismo"
restituindo ao fraco as forças'
perdidas e a energia da juven
tude âs pessôas exhauridas,

'

ViS'onãl·�
fORTIFICA E DÁ SAÚDE
Laboratorios ALVI� & FREITAS - S. Paulo

uw ••

-"------

Trate das vias
resplratorias

A. Bronquite. (A.matica.;
Cronicos ou Aguda.) I!I 011

, iluas manifelltag;õa. (Toslle...
I

Rouquídêc, Catana., a.tc•.• ).
a.sim como a. GRIf E·S. .ão
mole. tia. que atacam o apa'"
ralho rellpiratorio II devem
.ar tratadas com um medi
camento energico qua com-

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
ccrrterrdo efamentoll antiilll.-

.
tico•• peitorais. tonico•• recai ..
.ificanta, a modificadore. do

organi.mo é o remedio
indicado .

Procure hoje o seu

vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

Curitiba

COMPRAE�������mn���wr�VI:: MOA DE.li
CA5ASfTfRRfNOS,p!!!�������������
HIPOTÉCAS

,

AVALI�CÕE5
lE6AUSACOfS
ADMINI51�AÇÃO
DE IM6VEIS

"c.

..11 ( A P I TAL· A R II
Sociedade de sorteios e, seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estr�ito)
Sndeios mensais, ,mediante mensalidade

:inicial de Cr$ 10,00 apenas.
Participação nos lucros

Jolnvlle

TE'tEFIJIfC:
1\1. 784

• Q(LA DCODODO �3S
rLOI1IAI'IÓPOLlS .. .sANTA CATÁQ/NA

absoluto.
RUA ,CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 qu�rtos, sala ba

nheiro, etc. Serve tamlbém para 0Oméwio. Preço Cr$ 220.000,00.
.. RUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen

tos. Preço Cr'$ 350.000,00.
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pr,e ..

ço Cr$ 250.000,00.
RUA ALMIRA.NTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre ..

Jolnvile. DO de 17 x 30, t.odo murado, com li quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.
Tubarão RUA HUI BARBOSA, cas.a com 5 quarlos, constl'uida em t",rrcno

de 24 x 86. _Preço Cr$ 120.000,00
RUA JOSÉ MENnES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., cons'trui

_ Brusque
• do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00.

RUA lHO GR4NDE DO .sUL, casa com 2 quartos, tendo ° terreno
10 x 40. Pr,eço Cr$ 35.000,00.

RUA ALMIRAJNTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em 'ter
reno de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô complet'amente novo,
LOm 3 quartos ,e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$

40.000,00. t P
RUA 7 ,DE SETEiMBRO (Estr,eito), casa com 4 quartos, e c. reco

Cr$ 55.000,00. •.
,CAlPOEIRA.S, casa com 2 quartos, etc., tendo o 'terreno a area de

86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0. . .

I

CAPOEIRAiS, casa desocuPll-da com 3 quartos, banhe]J'o, agua quen ..

te e fria, instalação sanitária, ,etc. Preço Cr$ 60.000,00 .

TERRENOS
RUA RUI BARBüSA, tendo 8,501 x 50. Preço Cr$ 15.00n,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

pessoais, conce- 1,0.000,00.
RUA S1'A. LUZTA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Es·Lreito), tendo 20 x li5 (fundos rua Tijuca). Prc ..

çà Cr$ 20.000,00.
I

FAZENDOLA E INDUSTRIA
BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,

de Cr$' 20,00 além da JÓi:..' com uma }ndL1Slria de pr�d�1tps de mandioca. sagu. etc., demais in!'or ..

'1 mações dao-se neste EscntorlO. Prero Cr$ 280.000,00.
HIPOTEiCAS

,

Aceito capi,tal .para empregar sôbre garantias hipotecárias. Sigilio

JolnvlIe

Auto.Vlação
- 5 horas.
Rápido Sul Bras1lelro - Jotnvu, -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

Aut()·ViàCão Catarinense
- 6 horas.
Auto·Viaçao' t.'a.tarlnen,se

- 6 horas.'
Exor�sso Silo CrlStovlio _ Laguna

7' horas.
Expresso Brusquensê

14 horas.'
•

Auto·Viação ItaJal - It8;Jal - 13 ho
ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna _ 6 1/2

e 7 1/2 horas.

{) VA.LE D0 ITA,3AJ
Procurem na A.��.fJl&

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVR.1lRU

ROSA

..

Coté Otto troduz quolidade I
Peco-o ao seu forneeedor.
.... '" . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .

CANETAS E5fEROGÂfI(A�
u U5A

{R�
.20.00

,

-

EXUL
{R$

15.00

PIIM
ATAll\OO

DE,&t.O,..TO
��Pf'IA\. '

HELMAR LTDA SÃO PAULO
CAIXA PO�TAL 5,80

�!ANOAMO��tO REEMBl)l� PO�lAl

Oficina Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de escrever. cal.

cular, somar, Contabilidade, Regis
lradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços\ Módicos
Or.çamentos sem �ompromisso•. i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fESTA DE S.. PEDRO NO CLUBE· DE REGATAS ,«ALDO LUZ»
São Pedro,
artifício.

Segunda-íeira.c- Dia 28 cem in.cí» às ,20 heras a tradícional
no Clube de Regatas «Aldo Luz». Fogueira, melado, pinhão e

eocialFesta JO�lIiDa DO
'. ' Clube QUIDZ�

Na data de amanhã deflui o ani
,rersário natalício, da graciosa se

nhorinha .

Arita, dileta filha do
nosso -e.stímado conterrâneol dr.
Miredo DamaE'ceno da Silva, jorna
lista advogado e consultor jurf(:lico
da Secretária de Viação ',e Obras
Públicas.
A gentil anivel'sariante, fino

:adôrno do nasso mundo social e

-aplicada aluna do Colégio Coração
de Jesús, nesta auspiciosa data,
ver..<se-á, por certo alvo de expres
!sivas demonstrações de af.eto e

'simpatia por part"e das suas nume.,

rosas amiguinhas às quais nos

;assOj(Íiamos . prazerDsamente.
_ {)--

SENHORITA ADIR C. NEVES
A data de amanhã é a do aniver

:sário da distinta ,s.euhorinha Adir
'Cabral Neves, filha do nosso pre�
'zado conterrâneo sr. Ataliba Gon
'çalves Nev.es,
A aniversariante é dedicada

funcionária do Departamento Es
tadual de Estatística e elemento d,e
de�taque nos círculos sociais desta FRAQUEZAS EM GERAL

VINHO CREOSOTADCcapital.. Amanhã,. portanto, lhe «SILVEIRAt(

Vida
ANIVERSÁRIOS

DR. mSÉ FELIPE BOABAID.
Ocorre, nesta daLa, o aniversá

rio natalício do nosso p#rezado con

terrâneo dr. José Felipe Boabaid,
provecto advogado e consultor ju
l'fdicol do Departamento das Muni
cipaliríades.

O distinto nataliciante que, aos
.

.

dotes de espírito alia a qualidade
de verdadeiro gentleman, goza, em

nosso meio social, do melhor con

ceito 'e conta com numerosas ami
zades, às quais, como a nós será cer
tarnente grata a oportunidade para
testemunhar-lhe com os melho
res votos de í'elicidades, o seu ele
vado aprêço.

xxx

FAZEM ANOS H01E:
-- o sr. lrê Ulisséa, destacado

elemento do alto comércioí local;
.

_ o sr. Abílio Ladislau Mafra,
€x-tesour,eiro da Delegacia Fiscal;

_ o jovem Eduardo Pedro Car
neiro da Cunha Luz;
- a srta. Norma Maria Gerber,

residente no Estreito:
� o menina Edú Rosa, filho do

-distinto casal Jupira Fernandes e
José Rosa, aplicado aluno do Colé
.g ío Catarínense]
_ a inter,es'sante Sônia, dileta

'filhinha do casal Ondina e Osvaldo
I

I,ehmkuhl;
_ o hreijeiro Luiz-Robert.o, filho

do sr. José Soares Glavam, concei

tuado represen-tante comercial e

de d, Lucí Nunes Glavam.
xxx

FAZEM ANOS AMANHÃ:
_ os srs. Honiero Natividade

Costa, residente na Laguna;

Argemíro Cabral, residente
I Joinvile;

_ 'Vitor Zaneti, funcionário da

Companhia Souza Cruz;
_ Argemíru Berto da Silveira,

::õargento da Polícia Militar;
Pedro Ferrclra Wauderley.. sar

gente da Aéronáutica:
_ os jovens Humberto Picooti,

comerciário;
_ Doris Santos, dÍleta filha do

nosso estimadO! conterrâneo farmo.

Eduardo Santos;
- a gradüsa menina Nelí GÜ',Q.

çalves Schmidt,. estudiosa alnnu do

Colégio COíração de Jesús.
•

ARITA SILVA

serão trihutadas muitas ho'mena- Não podia ter sido mais agradá- néossos parlamentdares falam demais, po-
. r 111 noticias ví n as dos Estados Unidos

geris íntimas, às quais ajuntamos as vel nem .mais animada, a, "festa dizem que o Senador Glerm, Taylor falou

nossas felicitações,
I joan ina" que OI simpático Cluhe durante oito horas e dez minutos conse-

_ O _ 15. de Outubro levou a efeito na
cuttvos e logo após, um outro Senador,
pedindo a palavra falou "apenas" quatro

OSNILDO MARrrTNELLI noite de 23, em seu amplo salão horas, ,_enquanto no Rio, o Chefe de Polí-

Regista, a data de amanhã o arri-
,

de festas. cía, para exterminar com as favelas, re-

vcrsárin natalício do sr, Luiz Os- Estava o mesmo ornamentado a comendava que fõsse prestado, pelos ór-

gãos subordinados, todo o apõio e cola-
ni ldo Martinellí competente fun caráter, com diversas ba-ITJCaS,

, ,
' -

boração para a extinção daqueles locais,
cionár io do I, A. P. L própr-io. assim para um ambiente apesar do violento incêndio que destruiu

A's homenagens de estima e ad- de intensa alegria, E alegria houve completamente a casa comercial "O Cru-
,-

di t' t
' a transbordar, desde cedo, pois nu- zeiro", causando um dano de mais de

mt raçao que o' IS ln o anrversa- quatro milhões de cruzeiros e deixando
riante receberá jun tarnos as nossas. merosos associados e exmas. f'amí- desabrigadas perto, de oitenta famílias.

_ X X X lias, muitos' com trajes caipiras e 21 - Segunda-feira: A' turma de "O

PRIMEIRA COMUNHÃO moças com vistosos vestidos ,
de Estado" está se preparando para o SlI·-

Por motivo de sua la Comunhão, chita' lá estavam em 'Tnanifesta"
João.

22 - 'I'erça-fetra: A canonização de

q se efet
'

di 29 d ções de entusiasmo, pa ra assegu-ue uara no la o cor- . � (luas novas santas foi aprovada peloron-
rente, na Catedral Metropolitana, rar á noitada, um êxito completo. sistórío secreto, em reunião solene presí

a galante menina Ilza 'I'ereztnha As danças decor-reram anima- dída pelo Papa, mas isso não impediu
. 1ue russos e americanos continuassem se

d'Avila, aplicada aluna do Curso àíssimas até alta madrugada, ora estranhando devido a reforma monetária

"São josé", e filha do sr. Francis- ao som da excelente orquestra "Irn- que aqueles países pretendem levar a

CO d'Avila, empregado, da firma peradores da Melodia", era ao som efeito na Alemanha e que um cientista

d b brasiliro dscobrísse um novo elemento
Meyer Cia., oferecerá na residência e em executada sanfona, rádio-ativo,
de seus avós maternos lauta mesa Em todo sentido, o sarau dan- 23.-- Quarta-feira: A atitude russa, em

ele doces ás suas amiguinhas. sante levado a efeito no cluge 15 nosso pais, é intolerável e significa uma

de Outubro confirn{ou o alto con-
verdadeira bofetada em nosso rosto, dis-
se um Ministro austríaeo, mas o prefe,itoceito da vitoriosa sociedade, que Mendes de Morais concedeu o prazo de

tem á sua frente a prestigiosa fi- trinta dias para que os vendedores amo

gura de Astrog íldo Machado, bulantes de peixe passem a usar caixas

1\ frigoríficas, apesar de estar custando se·Iuito se deve, lambem, pari) ta-
manho brilhantismo, ,) dedlcaeão
do sr, Artur Pires - verdadeiro
benemérito do Clube e graças a cu

ja atuação, Ludo correu dentro da
mais alta camar-adagem e cordiali
dade.

da

PASTA DEN'l'AL
ROBINS.QN

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS'
EscritÓrio: Rua João Pinto

n.O 18 - Florianópolis
•••••••••••• \•• '. • •• • •••. 1 ••••

•..reune som•.• acabamento '.
sotidez... no plano perfeito!·
Além de vártos modêlos para
pronta entrega. .. êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo'!

8vhwartzmanD
Sâo Poulo

Af, Iplranga, 114 - TeI. 4.1418

Rio d. Jan�iro
Af.Rlolfan(o, 257·1.- TeI. 32·7522

REPRESENTANTE
Santa Catarina

F 4 �
e S t ;,;" '.ll ,e

fogos. de

de «(OPif-paf
20 - Domingo: Nós achamos que os

AREÃO JUNIOR
-

va atos demitindo nada menos de vinte
e oito servidores do DASP, mas ínrormam
de Buenos Aires, que Heleno, o famoso

Gilda, não vem agradando a direção téc
nica do Boca- Juniors.

26 -- Sábado: Os americanos não dei
xarão morrer de fome a população de

Berlim, afirmou o coronel Howley, mas
a compra do navio tanque "Santa Cecí
lia" está sendo alvo de muita crítica, pois
a casa da moeda, para melhorar a nossa
situação monetária, está disposta !li.

cunhar moedas de ouro nos valores de
cem, duzentos e trezentos cruzeiros, ape
sar do protesto do Conde Bernadotte, eu
viado ao, Egito; pelo fato de um avíão-.
de caça daquele país ter atacado um.

x X X

BATIZADOS

em

Será levado, hoje, à pia batis

mal, recebendo' o nome de JQ8I,
o dileto filhinho do distinto casal
Osmar Lamarque e Alice Costa La

marque.
Serão padrinhos do interessante

pequerrucho o H, Manoel Vicente
de Souza e sua digna consorte, a

sra. d, Helena Sousa,

para

KNOT S/A

te cruzeiros e cinquenta centavos o quilo
da farinha de trigo aqui em F'lortanópo
lls! Ficaria agradecido se alguém me in
formasse quantos quilos tem um saco

daquele produto e por que preço é °

mesmo comprado pelo varejista:
24 _ Quinta.feVa: Enquanto o Prefei

to do Distrito Federal, visando o bem
estar da população e a salvaguarda do

patrimônio da cidade, proibia termínan
temen te o lançamentó de balões ou -fogos
de ar ttfíçíos que possam provocar incên

dios, uma noiva, e!l1 Los Angeles, mano

dava publicar num jornal local o seguín
te anúncio: "Troco vestido' de noiva, en

xoval completo e outros pertences, por
um fuzil .ern bom estado de funcionamen

to", mas o caso é que à aludida noiva
não citando o seu nome deixou muita

gente com a pulga atrás da orelha, pois
a Comissão de parlamentares designada
para visitar os locais destinados à deten

ção de pessoas no Distrito Federal, fi

xou, no seu relatório final, aspectos de

soladores, fazendo excessão, apenas. dos

seguintes "balneários": Penitenciária
Central, Prisão de Mulheres e Sanatório
Central!

25 . .:.. Sexta-feíra: Um funcionário do

Instituto do Açúcar e do Aleool, jogando
no bicho, perdeu mais de um milhão de

cruzeiros� mas o melhor da história é

que' êsse dinheiro pertencia àquele Ins

tituto, enquanto isso, o Presidente da Re·

públic.a, por medida. de economia, assina-

JOSE' DIAS FIGUEIRA
e

JUSTINA. PENA
FIGUEIRA

téQ1 O ptarer de parti
cipar às pessoatJ de SUBS

relações o nascimento
de bSU filho MARIO
ROBER10, occouido na

• CasB de Saúde $ão Se
bastião, no día· 15 do

couen te mês.

trausports aéreo a serviço das Nações
Orlas.

Il'ALECIMENTOS

Ante-ontem, pela manhã, reper
cutiu, dolorosamente, nesta capital
a noitícia do faleeimeÍ1to do pr,es
Limoso cidadão sr. Laudelino Gal

lotU, em 'sua residEmcia à Avenida
Rio BranGo, à meia, noite.

O extinto que ·era elemento des
tacado nos meios comerciais, po�
lítícQS e sociais de Tijucas, deixa
viúva a exma. sra. d. Juli-eta Píazza
Gallottí e filhos os nossas desta�
cados conterrâneos SI'S. dr. . José
do Patrocfnio Gallotti, M. M. Juiz
da 2a vara da Comarca da Capital,
dr. Laudelino Solon Gallotti, advo
gado do Instit.uto dos Transportes
e Cargas em São Paulo e dr. Odi
lon Gallotti, abalizado clfnico no

Rio de Janeiro.
Os seus restos mortais foram

transportados, Dntem, para Tijú
oas, onde a tradicional família tem
o ,s,eu jazigo Pilrpétuo. •

A' família ,enluta.da o "O Estado ",
testemunha. o seu profundo pesar.

o

Cx. 134 - Tel. KNOT
Floria'nópolis

tisoteriSIDO
CONVITE

Domingo - dia 27 _ come'Ulorar-

se-á o 39° aniversár ío de fundaçãe
do Circulo Esotérico da Comunhão
do Pensamento,
Paulo •

Para a comemoração da grata
efeméride, o Centro. de Irrálliaçãq,
Mental "Amor e Luz" realizará, na
quela data, em sua sede, à Rua Con-

•

selheiro Mafra, n. 33 - 2° andar,
nesta Capital, uma sessão magna,

para a qual são convidados todos Olif

confrades, sendo permitida também
a assistência de profanos.
A referida sessão terá início àS!

20 horas, exatamente.
Florianópolis, 23 de junho ,te

1948.

sediauo em' SãG.

A DIRETOIUA

. . . . . . . . . . - . . .. .. � . ,

Muitas felicidades pelo nas�iáDe.
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça, que o ,oelb••
presente para o Sêu "P.lMP6LHO"l
é uma, uderneta do CliEDITQ
MUTUO PREDIAL.

Grevi�tas
'Trieste, 26 (U. P.) - A polícia

espa'ncou e, em seguida dispersolt
gl'ande número ,80 grevistas. não>
Gomun.i'sias que provacavam dis
túrbios nesta cidade. A greve se

e$palhou agQra' Butre quãsi todog.
os tra.balhador�s desta cidade.

Oleo de Peixe

COSlNHEIRA
Precisa-se' de uma que durma fi,.

ra d,o emprego.
Informações , rua Rio GrancL� d3

Sul ft. 22

Convite de Missa
LUIZ GONZAGA DE MEoD"EIROS _ MISSA DO 90° DIA

.os funci.onários do BANCO DO .BRASIL S. A., ainda contristados:
com o infausto falecimento de LUIZ GONZAGA MEDEIROS, filho de
seu -colega João José de Cupertino Medeiros e de sua Exma. espõsa c!-.
Eponina ,Ol'ige de Medeiros, convidam os colegas de todos os demaIS

Bancos, paren.tes e amigos do pranteado extinto, para assistirem m.
missa que mandam celebrar, no próximo dia 28 do corI'ente, segunda
feira,' na Catedra1 Metropolitana, às 8 hnras da manhã.

Desde já, apresentam os seus agradecimentos.
.,. ." .._._.._..._._._._._ _.: _ '"J'J'IJ"w�

Maria Leopoldina d'Avila
MISSSA iDE 7° DL-\.

COMPRA-SE QUANTIDADE E A família de Mari,a Leopoldina d'Ávita convida a.os seus pal'en:,�s
PAGA-SE BOM PREÇ.o. TRATAH e pessôas de suas relações para assistirem a missa do 7° dia de seu

,\ RUA CONSELHEIRO MAFR.\ 41, . falecimento, que r;n-andam rezar no dia 30 do corrente, às 7 110ras, na

FLORIANóPOLIS ..:_ CAIXA PDs-I Ca'Ledral MelropolJtana.TAL
AolS que ,compal'ec.erem a 'este ato de fé cristã, antecipam agra.-

124. ,decimenLos.

l
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Colegiais,! compareçam todos
-

os domingos às
'

matinadas do Cine
Rilz, oara a e�Lol�a da Mais Bela, Voz. Coleaiale e Rainha da Cidade

!

•

- Um caminhão é

'emprêgo de capital.

•

-,

..;,�.������

•

,j
y

•

'IISUPER-CONSTRUíDOSII
Os maiores e mais possantes caminhões

já' censtruidos 'pela Ford!

E, em transportes,

fORD rende mais

juros �.�

Veja porque:

A MAIOR VARIEDADE

DE MODELOS, TODOS

SUPER-CONSTRUíDOS

Pêso bruto:
, até 9 3/4 toneladas

Grande variedade de
carrosserias

,

Tipo cabine sôbre motor
e convencional

"_

'�
_'

..

••,-,v"�.'�

A Ford possui mais experiência que qualquer
outro fabricante de caminhões, pois é líder em
número de veículos construídos. 'Res�ltado"
dessa maior experiência são os Super
Caminhões Ford 1948, feltos para superar
serviços de transporte pesado."É �W-a potência
de 145 hp, integralmente transmitida às rodas,
por eíxos-teaeetres/'Quadeax"; do tipo fhrtuan-

'

te. Os eixos dêsse tipo não recebem pêso algum;
sua única função é tra.nsmitir fôrça às rodas.

Chassis . super-construído, s6lido como uma

rocha! A cabine, com um novo e aperfeiçoado
'

tipo de suspensão, é dotada de assentos ajus
táveis. oferecendo o confôrto de um carro de

;-

passageiros e máxima vlalbífidade., Há hoje
mais caminhões Ford, em trabalho, que de
qualquer outra rnarca••• e a tradição deverá

I

continuar com os novos Supee-Construfdos I
Visite_ um revendedoe Ford e veja, com seus

próprios olhos. o meihor caminhão do ano.'

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

MAIS SÓLIDA' CONSTRUÇÃO PARA MAIOR DURAÇÃO
, i

,
.

F O R D MOTOR' COMPANY'

/
/
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Clínica, Médica', e" Cirúrgica do>

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adu1tos e

Crianças
�ta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

:Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figad()

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clfnica (Raios X)
Eletroeardiografia - Ondas Curtas'

lndutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infrã-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz d() .

.Tribunal) Roa Santos Dumont, n. 8_
ti:onsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6:..

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

() RSTAOO- Domingo 27 ãe Junho oe '9�8�-- � ----..� --..--------------�..--------------� ----..--..--------.a-------------------------- .w"

ÂGUAS MINERAIS' Curia Metropolitana Cadastro
J'NtmOll aos llOIIIOIt 6t1atoa �.� doa �� ..

�� éat10 •� á BOAa llMqIo ... êo�
�... at.. · o .GIM "'II1II Ca� ......

\

V6§M��f�&\
�tm0�i81llib
YürnHb@'�

CO"vtPANHL\ Ollí!'\lC�\ RHODL\ BRJ\SILEIRI\
OlPARTt\MENTO I\GROPECU,\'RIO flua liBHW B:\OI\UÓ.It') 4"and. Cailld Postal 1329. SaO P;�ULO

Registros de DiplolDas
AVISOS

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

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr
mos do Pr·o}eto 520/47, poderão registrar os seus diploma&.

REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutiçãq
dos seus registros provisórios por definitivo.s.

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

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

BVREAU UNIVERSITARIO.
Av. Alte. Barroso, 1 t, 10 and,ar ,- 'Caioca Postal 3.932 - Rio

Direcão do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

S I .. I O Batalhão Barriga-Verdea a no ceolro I foi cónstituido de catarinfmses
PRECISA-SE . I destemidos e o "Colégio Bar

Tratar à rua Tiradentes nO 5 riga-Verde", usará a meflm&

Telefone 1393. I bandeira. '

I

� ••••••• c: __ 4.'." •••.• � '\ �.

I.fae -..... � • • • • • .. • • «:::I'ttJ • • • .. .. •• D. .� CIo .. Ii • \ii III �.. ..

lI!Ia ••••• 4 o •• " •• Ct � '* �k -l"fo ".<11."' .. «1'"

...., �(.) - : ., , � :. '" ,. .-. 'lJ'

.......... eu- o ••••• "! •.•••••••••• &. .,..,. c � "'�

� Pai (1iIIe) __ � r � ,. ·

•. ,�

�••• o ••••••••••••••••••• � ••••••

0

� •• '0 ","". -e ...

"
,

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

Apádecer!amOll, !hum ....� ... DOt.tetU eM ��
.......toe • oM.ru, ..�_ 011 ... .,...... amiau:

fieis DR. POLYDORO ERNANI DE S
. THIAGO

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINIC1 DE SENHORAS - (;l-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializudo da gravidês. Di<;rur
bios da a,dolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, in�l<J'
mações e tumores do aparelho gelli
tal fen�inino.
Operações do utero, ovários, trcIT,
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica' do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OeK,

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios 'Il'erv·osos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TeJ.
1.461
Resid. R. 7 de Setembro -, Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto, anus t'
Hemorroidas. Tratamento' da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles 23. Atende
diàriamente às 11,30 hr;. é á tarde.
das 16 hrs. em diante Residência '

Vida) .Ramos. n. 66 - Fone 1.667

------- ---

i - "IGNORAMUS... ..

I
e o aquático que não �ilo ele �rgra 5° CONGRESSO EUCARISTICO

Em matéria de fontes minerais imediatos, senão tardios e demo- NACIOANL
naturais do Brasil, quase tóda gen- rados, os efeitos almejados. Na Na qualidade de Presidente da
te, até mesmo a mais culta, não realidade, não raros são os que Comissão Arquidiocesana do 50avalía a nossa riqueza nacional. sofrem a agravação dos seus ma-
Todos os Estados possuem manan- les nos primeiros dias ou mesmo Congresso' Eucarístico Nacional a

cías preciosos, capazes de modíf'i- em todo o periodo ele cura, en- todos os fieis e demais interessados
.car um sem número de doenças e quanto que não tardarão os bené- que o mesmo se .reallzará de 28 a
temperamentos mórbidos entre- ficos resultados. 3 d O b d ttanto, o próprio corpo médico do Jamais se esqueça a sábia pon-

1 e utu ro . o corren e. ano, na

pais conhece apenas (e nem sem- deração de Hayrnond Durand Far- cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
pre muito bem) as estâncias do del, de que a medicação hidro- do Sul.
Sul de Minas: as de guas frias, mineral modifica substancialmente . Outrossim, comunica as Iacílída
caI?o Ca�ambu, Lam:bari, Camb�l- o terreno

orgâni.CQ, �1�0 se

limi_1 des de via "em entre outras, as for-
quira e Sao Laurenço e as termais tando a atacar superficialmente os

id oI'E 11 "

de Poços de Caldas e Araxá. sintômas da doença. É mesmo _
neci as pe a mpreza urismo,

Quem sabe, por exemplo, da exis- diz FardeI - fora das poucas me- Pontual-Machado-Bensaude S. A.,
têncía das fontes do Estado do Pa- dicações especificas que conhece- com quatro tipo de perigrínaçãot
raná, de que se ocupou o meu co- mos, a unica medicação que seja a) uma Aérea em aviões especiaislega Eurico Ribeiro em sua tese suscetível de modif'icar essencial-}. . '_

•

de 1927? O mesmo pode dizer-se mente.e durávelmente uma diáte- a partir do Maranhao, escalando �m
das de Santa-Catar-ina, e para que se, um temperamento". todos os Estados; b) uma em navio,
isto não cais aconteça, 'YOU hoje

.

8 PH.ÜJMESSA C1JMPRIDA especialmente fretado, e conduzín-
ocupar-me destas ultimas, tornan- I Em 19H, nas vésperas de esta- do exclusivamente peregrinos' c)
dt? por guia o.livro do �r. Arrnírn la,r apr írneira grande guerra mun-

t " tr prosseguindo' deNíerneyer, sobre..4s aqUGS da' dial, o grande esp ir itn que fIO Lau- u�la erres re, °
.

Guarda, .que foram analisadas vai ro Müller então ministro das Rela- Sao Paulo em confortaveis "oní

para cêrca de quatro lustros, sem Parque das Aguas comigo, sóbre bus", através do Paraná e Santa
ter despertado no espír-ito públi- as hidópoles do país. Numa dessas Catarina; d) outra terrestre, partín-
co o mteresse a .que fazem JUS. palestr-as, disse-me :

d d Rio de Janeiro pelo trem2 - FONTE DO SANTO-ANJO _ Você sabe que na nossa terra ,o o ,I ,

'
,

A fonte do SanLo-Anjo tem se-' há também, como em Povos de lnternacional, diretamente a Porto
de a 25 quilômetros do pôrto de Caldas, uma fonle medicinal? Di- Alegre.

.

Laguna e a 500 metros da estação go "nossa terra", referindo-me a São essas as viagens obedecendo
de Guarda, ,da Estrada de Ferro Sant� Catarina, porque seu pai é

a tipo peregrlnaçâo.Teresa-Crístina. Ê termal. de la, na mesma Laguna em que o. °
_

<Descoberta em 1888 por um es- nasci, sendo que Severino José de EVIdentemente, poderão os

cravo fugido, foi pouco a pouco Jesus Lemos, seu avô, bem como proferir outros meios ao seu alcan
sendo conhecida da gente do lugar tôda a sua gente, provinha elo Tu- ce com viagem de auto, oníbus. Médico e partei....
de .sorte que em 1912 os proprie- barão. Portanto, você tem uma aviação etc. na certeza de que o Do Hospital de Caridade de
tár ios das terras se lembraram de. grande parte de barr-iga-verde, eo-}

": "
,

I rianópolis. Assistente da
explorar as virtudes dessas fÍ.!rtl:1S I n.1.o eu. Esc.reva sôbre aquelas águ., noss� �stado, : em, par_!Icu ar 3.

quentes, preparando ·1 hanh e i-as as, que bem o merecem. Arquidiocese nao deixarão de se Maternidade

de madeira, nas quais os doentes I Prometi que sim. Lauro 'Müller fazer representar naquela parada Doenças dos órgãos internos, esoe-

tomavam banhos mediante o pa, tinha razão, Meus ascendentes, do
de Fé e demonstração de amor 8 cialmente do coração e vasos

gamenl.e de 100 réis cada um! O lado paterno, eram ca tar inenses D d tíroíd d
.

1
n.egócio não era rendoso, por isso apaixonados do seu Corrão natal. Nosso.Senhor Sacramentado. oenças a, IrOI e e emms g :ln-

foi passado adiante, pelá' quantia. Com muito orgulho meu pai fala� Fpohs, 1 de Março de 1948 dulas internas
de pouco mais de dois contos de 1 va ter sangue ele um anligo Capi- Conego Frederico Hobold - Presi Clínica e cirurgia de se,nhora., -
réis. Ho'je, o preprietário da fon- tão Mór da Laguna.,. Mas nunca dente da C A Partos
te, que ó o sr. 'Ricardo José Co- Live ensejo de dar noticia das águ-'

. .

FISIOTERAPIA _ ELECTROCAH-melli, construiu um balneário, as da 'Guarda,. senão agora por' ter ••••••••••••• • •••••••••••••

dotando-o de modernas instala- recebido o livro do meu colega DIOGRAFIA - METABOLISl\JO

ções, muito decentes, sob normas Armim. Niemeyer. LEIAM A REVISTA iBASAL
sanitarias rigorosas e com o con- O promessa está cumprida. E o HORÁRIO DE CONSULTAS: - Pe-
tról'e do govêrno de Santa �tari- igrwrámus, que me serviu de le-

O VALE DO IT ..lIAl Ia manhã: Das 7 ás 10,30 horas no
na., genda ao comêço desta crônica, .."1J

3 - A ORLGEM DO NOME bem pode ser seguido, numa re- Hospital de Caridade. Das 10,30 ás
A lradição local conta que nesse cordaQão da frase cêlebl'e de Du- •••• •••• •••• •••• •••• •••• 12 horas na Materni,dade (Clínica

sitio as hosles de Gari:baldi, na bois Raymond, destas linhas ma- CASA MISCELANEA diltri de gestantes)revolução Farronpilha, montaram is: non a.ntem ignol'ábirnus". ') buidora dOI Rãdiol R:' C. A Á. tarde no consultório das 15 á� 19guarda. Mas o 1lome de Santo-An;8 FLORIANO DE LEMOS. 1 Dfoi obra dos primeiros doentes (Do Correio da Manhã de I Vlctor. Válvu�. e i.co•.
curados, os quais vitam no fato 4-4-948) Rua CODsell:telro Mafra
um verdadeiro milagre, como os

que os que se realizavam em Lour
des.

4 - OUTROS OLHOS DAGUA
Do mesmo tipo da fonte de

Guarda, há outros muitos olhos
dágua em lôda a região que mar

geia o rio Tubarão, tanLo para o

norte" até o rio Cubatão, como no
sul até a serra de Araranguá.
A maior rádioatividade está na

fonte da Guarda.
Entre as demais já descobertas

figuram as de -Rio Pouso, Grava
tá, Grão-Pará, Capivari, Môrro do
Cuba tão, Santa Rosa da Serra, elc.
Á de Gravatá parece reservada

um brilhante futuro, pois i'ica
próxima á cidade de Tubarão, e

já conta com um projeto de ur-

banização, com casino e outras
instalações próp'rias das, hidró-
poles modernas.

5 - CLASSIFIüAÇÁO
O dr. Niemeyer, na obra citada,

classifica as águas de Guarda co

,mo óligo-metálicas termais rádio
ativas, É a ráeliotividade seu ele
mento dominante: _com 39,63 mi
limicrocúries por Jitro, rádiotivi
dado essa só maior, no Brasil, na
fonte da Beija, no Araxá, com O
teor de 53,5·8.
As de Poços ele Caldas (fontes

,1/acacos) possuem 10,33.
O professor Renato de Sousa Lo

pes deu ás águas de Guarda o 20
lugar em rádioativjdade entre as
fontes brasileiras, e o 70 lugar en
tre as mais rádioativas do mundo.

6 - AÇÃO TERAPÊUTIC'A
Os clinicos, hidrólogos e derma"

tologistas. que têm 'estudado a

ação tera'pêutica das águas da
Guarda dão-lhes as seguin tes indi-
ca'ções gerais.

.

- úlceras da perna.
Eczemas em geral.

- Eczemas alérg'icos.
- Dermatites tóxicas.
- Afecções micósicas.
- Acne e seborréia facil.
Mas a indicação ,máxima dessas

águas - a,firma o dr. NielTIeyer
- é o reumaLismo, sob qual,quer
de suas formas e seja de que ori
gem fôr. Elas aproveitam muito,
igualmente, nas amebíases e nos
cálculos renai s.
'7 - EFEITOS TARDIOS
Em todo Lratamento' bidro.:mi

l1eral, como o das águas da Guar
da, convém não esquecer as pala
VI'as elo professor Renato Sousa
Lopes, sôbi'e as águas elo Brasil:
"A,yisados devem ficar o clinico

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

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

Federal
Ex-interno de Hospital P"_\quiã
trico e MalJicômio Judiciário

da Capital Federal
Ex-interno da, Santa Casa de Mi-·
seric6rdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia> '

Neto - Sala 3,
Residência: Rua Alvaro de Car-'

valho, 70,
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório � 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. M. S. Cavalcanti·
Clínica exclusivamente de crian�

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. 'Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL - ALTA CI
RURGA - MOLÉSTIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
. Formado pela Faculdade de Medi·'
cin" da Universidade de São Pautor
onde foi assistente por vários anos de �

Serviço Cirúrgico do Prof. AlípiG"'
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi,.:.
de, rins, próstata, bexiga, ute�o,

ovârios e trompas. Varicoeele, liidro-
ceIe, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua.
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso). Telef. 1,598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;;

Telef, M. 764

oro Pàulo Fonte.
Clínico e operador

Consultório: Rua. Vitor Meireles, 26r
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 'e
I! hrs, Residência: Rua Blumenau..

22. - Telefone: 1.620

Dr; Mário Wendhàuseá
4CIlnica médica de adultos e criança..

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor".
Itesidencia: Felipe Schmidt n. 38.

Telef. 812

V. s�-'�sej:���perar �a gra��� Ob��:�cial-�'�-'�:��';�:�;o--r-,','..
;

dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, dei

xando seu nome na lista de Volun'tários· da Ação Social Uatari

nense, em poder desta r·6dação.

I

Rep r�sen·taçoes
FIRMA IDóNEA,'ESTABELECIDA EM SÃO'PAULO (CAPITAl.)
'HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245'·- SÃO PAULO ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Rainha
candidata, comparecendo ás matinadas- do Cíne RITZ,

..:.�� �� :� �� ,.,::....... domingos às 1'0 horas da manhã .
. GR--'ANDioSAS''''''''''''''����
l\1ATINADAS

Quem
Escolha' você a

,

sera da Cidade ?a
sua

Todos os Domingos,
"MATINADAS"

grandiosas

Sob o alto patrocínio 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 Mais Bela
'Voz Colegial" e da "Rainha da Ci
dade",
Nestas "MATINADAS", serão dís

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 Palco: Apresentação de

JAIR E SEU REGIONAL.
ZININHO (O Jorge Veiga cata

rinense).
JAIRO SILVA (O cantor român

tico).
OSMARINA MANGUILHOTE (<\

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

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

-----_._-1> _ �.. __

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Causa clveis comerciais, naturalí

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

Escritório: Rua Trajano, n. 3.3, 10

andar
..

Florianópolis

IIFlIH. JIt].\lJ'lHlvO 1
PLACAS SIFILITICAS.

Elixir de Nogueira
Medicaçao auxiliar no tratamente

da .iflli..
.

••••••••••••••••• 0'0 •••••••••••

Camh•• , Gravatal; Pifame.,
Méial dai melhores, pelai. ·,me
Dores preço••6'DalCASA· MUI
CELANEA - RuaC. Mafra,

Telefone a esse número e a bl.

eícleta da Tinturaria Cruzeiro ràDJ.
damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes, 44.

DOENÇA.S :NiEIf.'V�"..4.h
C.. o. ,rolrOllo. •• .�.�

••je. .. .oen� Be"o..., ,••ail�
Intadu •• tempo, .So ••I..�.
hlia.ente reJl\ledihll1t!. O e1l!ru"à
�., Craio da lporlllda, é ,M�
.r.!..iear 011 iJuilvitll!o. afeta... 11&
t.t�� eafer.ItI.4.. O Sn..nce R..
i•••al' de {lOeJl�" •••taIa "'pll
•••• ARlblil.üÍiérle. 'li. ate••• srao
hlitalllfll'lU •• 400tOll De""", i'J&<
8,iõ.tea. .. allfá D..48P .u.. !lu �
.. . . . . . . . . .. . .

ARNOLDO SUARE� CUNEO
Clínica Odontologia

NOTUR�A
Das 18 ás 22 horas, CDm hora

marcada, a cargo de abalizado pro
. fi6sional

Rua Arcipreste Paiva 17

Se ricos quereis ficar
De modo fácil elegal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

(IA (ATARINENSt
DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

LEIAM A REfISTA
O VALE DO ITAIAl

•

IstosiriJ:

'fie nao .

I

e verificará por que CHEVROLET é o

caminhão que mais se vende - no Brasil e
em todo o mundo!

EM QUALQUER TEMPO, em qualquer estrada
CHEVROLET transporta maiores cargas com

menorés gastos" ...graços à sua construção
maciça, ao seu famoso motor de válvulas

na-tampa, às suas comprovadas caracterís

ticas que lhe asseguram um

máximo de rendimento e de.
eficiência! Procure conhe
cer as numerosas inovações
introduzidas agora pelos
Caminhões CHEVROLET...

f9em Q(1cieÍlcia!

lei

PRODUTO
DA

GENERAL
MOTORS'

A muita gente
Se o coração falasse, se pudesse êle contar

tudo que nos vai na alma; se pudesse êle dizer;
os segredos que guardamos. Se tentasse revelar

as infâmias e as misérias que êl a deve conhecer.

[p> '[R{ O 1f [E C 1fO �A
OOMP��� [Dl �o� CO�T�
.� ACCIDENTES DO TRABALHO �

Se falasse o coração, envez de sómente pulsar;
jamais alguem se iludia - não se deixava enganar .••

O coração se falasse, logo nos faria vêr

Que um gigante, muitas vezes, é menor -que um pigmeu,

se conversasse conosco, se nos pudesse entender

quando se vê acusado pela voz ne próprio "eu"

O'! Se o coração falasse, nós veríamos então,

SeOE SOCIA�:

po�ro AlrEGRE

RUA VOLONTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 1.° AtJDAfII'
CAIXA POSTAL, 683 • TELEFONE �640 - TELEGRAMA&: ...oTSCTO�""

Várias mãos enraivecidas, apontadas para nós

e ... num gesto tresloucado, certamente logo após,
muita gente apunhalando o seu próprio coraçâo.

Florianópolis, 21-5-48

AgenCia Geral para Sta� Catarina
Rua Felipe Schmidl, 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIASCoqueiros Praia Clube
o Presidente do Conselho Deliberativo dêste Clube, na fórma do

art. 44 - 2°, de seus, estatutos, convoca os senhores Membros do mesmo

Conselho, para se reunirem, na séde social, em Coqueiros, no dia 29 do

corrente, às 17 horas, afim de dárem posse aos senhores Dr. Rafael. G"
da Cruz Lima e Manoel Gonçalves, respectivamente Presidente e Vice-

Presidente, para o biênio 1948/1950. s -

Florianópolis, 25 de Junho de 1948.
Lourival Almeida - Presidente do Conselho Deliberativo

Rua Cantareira, 928 - S. Paulo

Peçam lista

Baraia «Chrvsler»
estado - 110 H. P. Tratar com LourivalVende-se uma, em ótimo

Almeida - telefo.ne 1.406.

aos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 OBSTADU-DOmlnlo 27 ati e,

o RISO E A LÁGRIMA
José 111. R. da Silva

Eu SO\}, dieia o riso, á lágr-ima caída
dos o!h?s de ml_1a Mãe : - Eu sou a flôr rubente
.dos lábios da oríança ! Eu sou do amôr a vida'
Interpreto o prazer e o gôzo que algué� sente!

E tú, filha da Dor, não és mais que uma perdida
gota d água a decer, de uns olhos, impotente! '

S6 vens a luz do s61, quando uma alma descrida
recorda o seu passado acérrimo e pungente!

E a lágrima tremeu, tremeu e disse então :
- E� 501;1 a mensageira eterna da verdade';
refuljo n um olhar, nací n'um coração! ...

E tú, a frágil flôr, que da haste da mentira
nasceu para iludir! Eu sou a caridade f
O bálsamo ilivino à a1ma que delira I

.

Páscoa. dos f�--ná--río�s--P--úb--lic--osl
,

...

Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZC.O N V I 'f E
A Comi.ssão Regional da Páscoa dos Funcionáríos Público" em

Santa �atarm�, t�m. a honra e o prazer de convidar os senhores Chefes
e ?emms. fu�clOnanos das Repartições federais, estaduais e municipais,
ativos e inativos, para se associarem a essa demonstr-ação de fé' a-fim
de que a cerimônia se revista de um cunho tôdo esp;cial, qual o de
congregar junto à Mesa Eucarística, sem distinção de classes ou cate
gorias, todos 0& servidores públicos, que comungam da mesma fé.

Realizar-se-á>o ato no dia 27 do corrente,' às 7 horas na Catedral
Metl'opolitaJna., nesta Capital.

Florianópolis, 25 de junho de 1948.
João Alcântara da Cunha - Diretor Regional dos

'Telégrafos - Presidente da Comissão.

t aemsacrificiofinanceiro, adquirin
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

"��qz-
�qVóW�
Agentf . ·>sta Cidade:

.u.:u0UZA
-Caíxa Postal, 326

Vende-se
..,... _-_._._-_-_- - .._M_-_.._._-_._,._._ _ _ -_._ _ _. ..-_ , ......

Maquinário c-e 25ü.OOO,00·
Prédio, Tmoveis Cr$ 90.00000
Situada em Campo Alegre � S.
Vende-se tli. só maquinário
Informações com A. Wehrnuth
Brusque - Santa Catarina".

Encerador

PRISÃO DE' VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
PILULAS DO AGRADE MOSS

Agem directamente sôbre o ap
parelho digestivo, evitando a pri!
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão
descongestionam o FIGADO, regu�

,

I'larizam as funções digestivas, e fa-
zem desapparecer as enfermidades
do ESTOMAGO, FIGADO e INTES-
TINOS. �

01" - -•••••- .".•••••••••••_.�-.._.- -•••- ••_..-.- -.-�
J

Leonel B. da Silva, com per
feito conhecimento da profissão,
oferece os seus serviços.
Qualquer informações
sr, Lucio Domingos de

lho.
I
TELEFONE 7.51.

SHEAFFER

�If; mai1 audea�/
Examine uma caneta SHEAFFER.
Escreva com o modelo CREST
"Triumph" Deluxe e verifique como

se adapta à sua mão, como o seu

equilíbrio é perfeito, como suave,
rápida e silenciosamente ela desliza
pelo papel.
Observe sua beleza de jóia, a par
de uma vigorosa construção. Faça

todas as comparações que desejar.
com outras canetas e, após com

parar - detalhe por detalhe - ad

quira uma SHEAFFER ! A sua posse
o encherá de orgulho. A lapiseira
"Fineline", de ponta de manga, que
reduz as quebras das grafites, é ven

dida também' isoladamente.

SHEAF'FE1(5

A Pena SREAFFER. CU€n
drica, com ponta de irídio
e plattna na ranhura Tem
maior quantidade de oura
de 14 k. que qualquer ou
,ra pena. SREAFFER é
a melhor caneta que o

seu dinheiro pode ad
quirir.

Representantes exclusivos no Brasil: M. AGOSTINI & elA. LTDA.
FlUal de PorJo Alegre e Posto de c�nsez;.os: Rua dos Andl'adas. B94 • P�r.t� Alegre

1° CONGRESSO n�TERAMERICANO DE ANTIGOS ALUNOS DA.
COMPANHIA DE JESUS

.

, .

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44'

CUTIS
CANSADA

m
esernviço

-z. � :{:� As pérfidas ruo

.• ',.; gas na testa e ao

II!/I 'redor dos olhos,
as sardas. man
chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inirnigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas irpperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do -Crerne Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador , usado todas as noites
em suaves massagens 110 rosto.
'pescoÇo;' e tõdos 'os (fiâs' 'corno"

',-

'

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece, os tecidos" dá vi-
gor e mocidade à pele. Com ape-
nas uma semana de uso do Creme
Rugol a sua cutis poderá Ficar ma
cia,limpa e acetinada, aumentan-
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar... e ser amada.

-n-

DE 31 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE i94!:!, EM IUO PAULO
Sã'O Paulo, 25 de Dezembro de 1!}47

.

Prezado .Antigo Aluno:
A Federação Brasileira das Associações dos An�jgos Alunos dos

Iesuitas, vae realizar em São Paulo, o 1° Congresso Interamericano de

Antigos Alunos da Compahía de Jesus.
A extraordinária importancía desse magno certame que vai reu-,

nir, no Brasil, antigos alunos dos Jesuítas, da América Latina, dos Es
tados Unidos 'e ,do Canadá, evidencia-se. desde logo. Desnecessárie,
mesmo, serta encarecê-la a quem, por mercê de Deus, coube a ventura

de formar o seu espirita e, aprimorar a sua inteligência em Colégio da

Companhia.
Em caráter informativo, que a Federação se dirigiu aos antigos

alunos brasileiros 'Ou extrangeiros residentes no País, na certeza de

seu apoio decidido 'e entusiástico e da satisfação que lhes proporciona.
convocando-os a cooperar para maior êxito de uma grande tarefa de

interesse comum.

O 10 Congr-esso Interamericano de Antigos Alunos da Companhia
de Jesus, a realizar-se de 31 de Agôsto a 5 de Setenibro de 1948, será
'!m ordem cronológica, a quarta reunião desse genero na América do

Sul. Os três Congress'Os anteriores, embora de âmbito mais limitado.
revestiram-se de grande brilho e assinalaram acontecimentos roemo

raveis, na vida dos antigos alunos latino-aniericanos. A pr-imasia dessas

assembléias coube aos antigos alunos da Argentina, congregados em

grande numero, em Santa-Fé, no ano de 1936. A seguir, efetuou-se em

Buenos Aires, em Setembro de, 1938, o .segundo Congresso com a par

ticipação do Uruguai. Veiu, depois, o chamado 1° Congresso Latino
. • . • . • • . • . . • • • Americano de Antigos Alunos da Companhia de Jesus, levado a efeito

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON- em Montevideu, em Janeiro de 1941, presentes oito paises: Argentiml�
Correios e TA P. FABRICAR) P' B '1 F'Uruguai, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua, eru e rasi . 01 um

I
memorável certame. em q,

ue se traçaram importantes dtireirizes

comuns.de ação, n'O campo espiritual e no social.
_

,

Deliberou-se, então, atribuir-se á Federação Brasileira das Asso
ciações dos Antigos Alunos dos Jesuítas, o honroso encargo de promo-

C. ver no Brasil, o futuro Congresso. A ultima guerra e as dificuldades
dela decorrentes impediram que se cumprisse a dignificante incum
bência do prazo previsto. Cessados tais obstáculos, iniciaram-se as C0'OSul
las preliminares ás entidades co-irmãs do Brasil e do exterior, no sen

tido de se ampliar ainda mais o Congresso, com 'O comparecimento de

representantes não só da América Latina, mas também dos Estadas
Unidos e do Canadá. A idéia, homologada pela "Junta Directiva" de
Montevideu, mereceu inteiro aplauso das Associações brasileiras.

Assim. o próximo Congresso levará a São Paulo; antigos alunos das
dilas Américas.

com o Grande, sem duvida, a responsabilidade dos antigos alunos brasí-

Coroa- leíros, em face do alto compromisso assumido em Motevidéu.
-

Quem se negará a contribuir para que 'esse Congresso seja, como

os anteriores, uma afirmação do valor e da \capacidade realizadora dos

antigos alunos?
Não será, por certo, o prezado consócio que lê estas linhas. Brasi-

l'l.iro e antigo aluno dos Jesuitas ou, simplesmente, antigo aluno resi
dente no Brasil, eis ai, títulos que tambem importam, em obrigações
indeclinaveis relativamente ao Congresso.

A Federação conta com o valioso auxilio, prezado consócio. Lem

bre-se de que o seu nome está inscríto entre os deis ,homens capazes de

honrar a sua crença e dígnificar a sua terra.
.

Aqui o aguardamos com a sua adesão e o seu auxilio moral e ma-

terial.
Pela Federação Brasileira dos Antigos Alunos dos Jesuitas,

J. A. CESAR SALGADO, Presidente

COL�GIO SÃO LUIS - Avenida. Paulista, 2.324 - SÃO PAULO

END. TELEGR."ARGENOTEL"
'fEL. 2 5-7.233

RUA CRUZ LIMA, 30. I
P�JI\ 00 FtAM!;NGO

-

••••••• .o • .o •••••••••••••••••••••••

Pore os pe�o. de fino

poledor Cal' Otto é
Mm par.

. . . .. . .

PASTA DENTAL
__ BOBJNSON_,__ " ... __ .. '

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

O Crédito Mutuo Predial. oferece
aos 'seus associados o 'melhor pIa
no, 'no melhor sorteio, por .cr$ 5�oo
mensais.
.. ..

. ..

Empregue bem o seu dlU'heJ
ro, comprando 8�ões 410 "Colé
�lo Barriga-Verde".
......... .o

.

_Aluga..,se
Linda e' confortavel reei

âencie, recente-mente cons

truiâe ii rua Souza França.
T(atar com o proprietario

,

à rua Blumenau n. <i8.
...............................

CREME

RUGOL
Alvim & Freitas, Ltda.·C.P.1379'S.P�"I ..

�;':"tr.I:a..1I

SENHORITA!
A ultima ereeçêo em reiri

t1erante é o GU8.ulná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompa.nhando

está
a moda.

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'.

JUardeando enorme superioridade, o combativo esquadrão do Ivaí der
lolou ontem o Figueirense por 4 a 2,. L�ntagem .

que . pOdia ter subido
não fosse a falta de sorle dos dianteiros azurras.

.:

��Io� próximos dias 2, 3 e 4 de julho, nesta Vapital, serão realizados empolgantes jogos de Voleibol
Jeminíno

I

entre representações de OrusQue, Blumeu8u, JoinviHe e Florianópolis, pa,ra selecion8-
mento 'da turma qUb representará o nusso ESlado no Campeonato BI'íJsileiro,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Paula Ramos r Bocaiuva

.xr x

F,OXY - Hoje às,2 horas:
1<' - Maranhão m revista - .. na-

clonai. '

20 - Anita Louise - Loyd Corri"!

•••
SRS. ASSINANTES
Reclamem /imediata

mente qualquer irre
gularidade na entre�a
de seus iornees,

As mais titânicas lutas corpo

corpo! Sôcos a granel!
4° - Continuação do melhor

riado de aventuras maritimas:
O PôRTO FANTASMA

Com - Kanc IUÇHMOND .

No programa: - Notciais ela se

mana - Nac, Imp. Filmes.

Preço: Cr$ 3,O() (único).
, Jmp. até 10"'anos.

a

ASSIM VAI M'A'L se-

-:\0 dia 20 de maio passado, os, eudo o esporte que maiores gló
. dirigentes dos clubes, náutico') 10- rim; trouxe de além-fronteiras,
.eais e representantes de alguns clu- 'quando nossos rapazes galharda
,brs do interior do Estado, reuni- mente defenderam as côres da nl);-
rum-se para escolherem o presi- so Estado.

-dcnte e o vice-presidente para a Hoje, porém, estamos no dia 2,
t\.ltura Federação Náutica, de San- e!e junho, portanto um mês e "sete
ta Catarina, recaindo a escôlha nos dias já passados, da realização (In
.noines de dois, elementos ele real <ruela prornissôra reunão, e, ao que
valor e com bastante credenciais sabemos, a nova entidade nem �o
para exercerem os cargos que lhes menos está com a sua diretoria
foram confiados. completa, nem se reuniu uma única

Os amantes do nobre' esporte do Vf'Z apesar de terem os presírlentes
lemo exultaram com a noticia de ,k� clubes bastante interêsse por
que estava criada a nova entidade algumas reuniões.
'UlH' +cveria traçar novos rumos às I
�.atJvi,(:u::les dos nossos clubes, revi-

Firma industrial precisa de pes
sõa com prática de escrítõrío e de

escrituração mercantil.
Cartas para -'fe de Escritório,

Caixa Postal, 139, mencionando ha

bilitações e pretenções.
Guarda-se sigilo.

o 'l'ESOURO
Da instrução está ao al6allOfl

ele todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo an41.1 fabeto, levando-o a uni
curso de alfabetização no GrupO
Escolar São José, na Escola Indus
tríal de Florianópolis ou na Cat�
<irai Metrt}politana.

-_

NÃO ESQ U E ç AI

A Tinturaria Cruzeiro dispõe aro

ra dos melhores profissionais d.

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

S6 8

TINTURARIA,
"CRUZEIRO"
ãeates, U

COMERCiANTE: n. um U
'fTt) li Biblioteea do Centro Aea
,'knlco XI ifAp Fevereiro. Coa
,!-d'buirb. 'l«sim. pIln ,. r��
'�lin "ultll,.", "��t8rln.JIa4I!!
.e amaMI!

Assim vamos mal ...

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

.. :.

'''Ca'l:l'1'Oenh. �1'1I-U'7""n"
ti" 1);' D-élf'�)�,

. .,-�.: .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIO
Programas da N.B.C.

uara o Brasil
DOMINGOS:

22.00-22.05 - Repórter da NBG.

22.05-22.15 - A Semana lem Revis
ta.

22.15-23.00 - Sinfônica da NBG.

SEGUNDAS-FEIRAS:
22.00-22.15 - O Mundo Visto de

Rádio Oi ty,
22.15-22.30 - (Momento 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.

TERnAS-FEIRAS:

I22.00-22.15 - O Mundo VISt.Q de
-

Rádio City.
22.15-22.30 - O Clube do "Swing"

.

- Jordão Pereir-a,

22.30-22.45 - Responda por Favor.
22.45-22 ..55 � Compositores Ame

ricanos.

22.55-23.00 - Tópioo do Dia.

QUARTAS-FEIRAS:
22.00-22,15 - O Mundo Visto de

Rádio City.
22.15-22.30 - InLermezzo, com Ho

ward Barlow ,e sua

orquestra e solistas.

22.30-?2A5 - Os Estados Unidos

São Assim - 'I'ito

Leite.

22.45-22.55 -- Desfile de' Orques
tras.

22.55-23.00 - Tópico do Dia.

QUliNTAS-FEIRAS:
22.00-22.1'5 - O Mundo _ _VisLo de

Rádio City.
22.15-22.30 - Jazz ,em Revista

Jordão Pereira.

22.30-22.115 - Esta Terra e Seus
Homens.

22.45-22.55 - Compositores Ameri
canos .

.

22.55-23.00 - Tópico do Dia.
SEXTAS-FEIRAS:

22.00-22.15 - O Mundo Visto de

Rádio City.
22.1'5-22.30í - [Caravana Musical

Buddy Clark.
.

22.30,22.45 - Grandes Contos da

Literatura Americn

n� - Rânlos '�lhe
lha.

22.45-22.55 - O Samba nos' EE.

UU.

22.55-23.00 - Tópico do Dia.

SÁBADOS:
22.00-22.05 ,- Repórter' da NBG.

22.05-22.30 - "HiL Parede", or

questra de A x e I

Stordahl, com Frank

,Sinara e Beryl Da

vis.
22.30-22.45 - Conheça os Estados

Unidos.
22.45-'22.55 - Música e Rorqance,
22.55-23.00 - Tópico. do Dia.

Larga·mem
Deixa-me gritar!

/.I'
,.

;>-- f

\

XAROPE
S•. JOÃO

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria
-dcs, João O Xal!ope S.
éeficaz no tratramento
-dos afecções gripais e.

dos vias respira tól'ias.
O Xarope São João

..

' .-

solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

..
/

"I/lV,ElelllO-U4 •

.. 4usos...
ç ..

' t

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

.'

2 - O "Jeep" é também um poderoso trator

leve, capaz de rebocar instrumentos e ferra

mentas agrícolas. "suas marchas baixas dão-lhe

amplo poder de tração, e seu motor de 4 ci

lindros garante grande eficiência a b lixo custo.

,,�t/_· �.

"'y ..f '.4
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._�
-

-�__,,-,:.á.:;":---:: -=
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1 - O "Jeep" Universal transporta. 250 kgs:..
reboca 2_1/2 toneladas... e vai a toda parte -

com ou sem estrada. Tem tração em 2 rodas,

para maior economia _ ., e nas 4 rodas, para

.. rebocar em terrenos ásperos ou escorregadios,

4 - O "Jeep" presta inúmeros serviços. leva

Iorça ao trabalho. graças às suas tomadas dis

postas à ré. ao centro e à frente. Para a

configuração acidentada' de no s s o s terrenos,
há um veículo perfeito: o "Jeep" Universal,

3 - Como carro de passeio. o "Jeep" trans

porta 4 pessoas confortàvelmente... faz quase
100 kph e vai a lugares onde outros veículos não

se aventurariam. O "Jeep" Universal rende mais

l1a estrada. e oferece mais confôrto que o militar.

"f'O· FIGUERI'S 'I HOMS, LIDS.

Representantes da

" MATRIZ:

RUA 7 DE SETEMBRO, 1094

PORTO ALEGRE

FILIAL:

RUA 7 DE SETEMBRO, 301

PELOTAS

)
.�

;I"' j
-e:

...

85002

Seu _processo - de naturahzaçâu
ainda Dão foi despachado?

Escreva sem demora ao Escrítorto Jurídico e Admiriistrativo
Ca_ixa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
ontqrlO se encarrega de acompanhar e requerer no' Ministério da
Justlya o que. necessarto for á sua concessão, bem como, de registrode diploma, dlv6rc'w ,e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de ,quaLquer parte do Paíz.

Coqueiros Praia
AVISO

A DIretoria dos COQUEIROS PRAIA CLUBE, avisa aquém possa
interessar que, em sessão do Conselho Deliberativo dêste Clube rea
lizada em 5 do corrente, foi elevado o valor de suas eótas sociais' para
Cr$ 2.50D,00 - dois. mil quinhetos cruzeiros.'

Avisa, outrossim, aos subscritores das cótas de ns. 6 - 38 - 80
90 - 114 - 115 :__ 126 - 148 - 149 e 162, que na conformidade dos
avisos anteriores, as referidas cótas reverteram ao patrimônio do Clu
be, .. não assistindo aos seus respectivos subscritor-es qualquer direito
sôbre as mesmas.

'

Flor.ianópolis, 10 de junho de 1948.

Clubel
·

A DIRETORIA

Ouçam dieriemen te, das 9 às 13 e das 11 às 22 horas

RIDlO TUOI' ZVO 9
1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

FARMACIA ,ESPERANÇA
40 F.rlll&�.t2eo lftLO LA.U8
Bo" 111 'Mri • na ..ntedU

....... ..eI ' eüu - Bo....tiIu _ r....
..n.. - ...__ •• hnaeH.

..,........ exata .............. I''''� ........

REEMBOLSO POSTAL
. Para casemíras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes cle referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

TECHICOS
o Brasil pal'a seu

desenvolvimento

necessita de técnico.

em toda. 08

profissões

l

Livros Técnicos
em ger�1

T·TVRARIA ROSA
Rue Deodoro, 33 -- Fpolic.
A tend� pelo SI-!fviço

Reemb,)lao P06 tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r· ��TAnO- Domlngo 27 de, JUft"O ti. ,••• ' 11 ••

.••••e.·•• "••••••••••••••••••••••••••••• : .
,

• • : AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A :

i Credito ntno Predial ;. r�.lrjl�i�lJ!ljliB
:

•
a (O REGULApOR VIEIRA)

.

A t d·
-

d
• d d

.

Cl b d S t' d ..:1 • CD '.,

��41
A mulher evita dores:

S" I'a 'lçaQ e sene a e em u e e , OI' 910S. e merca<J.orlas og�ra com
• : 1''/. ALIVIA AS CóLICAS UTERINA

• novos planos adaptados á legislação em vig�1'

I /"!\�
r

Emprega-se com vantagem para com-

." a." \�. AVÓ �)<'
\

baler as Irregulanídades das funções pe-

• ��
riódicas das senhoras. :É calmante e re-

�,',. Distribue '200/0 em premíos 0._ � tQ� ,�-:.:T:')\l�� gUla!�u��s;���iI��, pela\sua com-

w 'provada eficácia, é muito receitada. Deve

•
'

•
•

� �

.

� ser usada com confiança .

•
Ih Atu.almente I d.e 8r$6.000,00, 5 de Cr$ IOOO�OO e ..' , ' F(Ut' "j, MM FLUXO SEDATINA encontra-se em ;toda parte. (87297) -

• . 5 de Cr$' 500.00 � � :

• •
• o \; (r dos premias aumenta de acordo com •
• o crescrrnento da arrecadação ..
· .

'. .
'

.

l-�-' ':

lr .... asp.Jc,e. teguiortit> o e corqos c c .pôrtc oe

810_ FRANCISCO DO SUL para 'NOVA IORS
Informações com 08 Agente.

'

F lortanôpoH' - Carlos HoepckfS!A - 01- Telefone 1.212 ( End.· releg
S'âo Francieco do Sul-Cerlos Hoeocke S/À· CI- 'I'eielone 6 MOORE,M,ACK

DATILOGRAFIA,
(orrespondencla
(omercial

Confere
Diploma

. DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eflciente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
,

,

TINTURARIA CRUZEIRO -.

1tjradent.es 44
LAVA e TINGE ROUPA.S

Reforma chcpeo-
Pronssional competente - Serviço rapido e garantido

- ._-----., .. �-�.

BOM NEG'OeIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de lO'], ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.

doGuia
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

Ouçam, âiãriamen te, das 10 às [4 horas, as auâiçõee da I

----------- I reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina,

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

do

I Dr. (LARHO" G.
GALL:ETtl

.. 'ADVOGADO
Crime e 'cível

Con.tituição de Soeiedod..
NATURALIZAÇÕES
Título. :peolarat6rio•

. E.orlt. � Praça IS de No... 23.
l0. andar.

a..ld.... Rua Tiradente. 47. I;FO'NE •• 1468

.
-J.!.I

ZYH _, 6 Radio Difusora de taguoà,
970 kilcciclos onda de 300 metros.'

La�},tna - Santa Catarina � Brasil

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

mánual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tijJográfica, Serviço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencie..

......................... � .

,

r
;

QUER VESTlR�SE COM, CONFORTO E ELECiAHCIA 7
PROCURE A

Alfaiataria . Mello
"

Rua ·F'elippe Schmidt 48

�o�ro ALEGRE
«UA VOLUNTÁRIOS DA PÁ'TRIA N,u 68 • 1,0. IINOAR
C"IXA PO�TA�. �a3 . TELEFO�E 6640 • lEUi.GIVoNA!!, .PROTECTOR....

Agencia'Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob;
C. Postal, 69· Tel.l. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Casas Pré-Fabric :das
• t

Desde CR$ _ 300'10Q a CR$ 5.00,00 o

.

-I metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I' - Rua João Pinto, 44
Telegr-ama f(EI" ISGM - FjortanõpoUs

•

I
"

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

c
CINE RITZ e Jornal O ESTADO.

Voto paraSnrta.-----

Irmandade do SII Jesus 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- 12 horas, receberá esta
Irmandade ·e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fecha,
das, de todos os artigos necessários ao s-eu consumo, durante o se�
mestre de Julho a Dezembro do corrente ano.

'Consistório em Plorianópolis, 18 de junho de 1948.,
.. José 'I'olentino de Sousa; Adjunto Secretário .

Já passou UID domingo
fora da cidade ?,

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

-

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

mer-adas, podem dirigir-se diáriamente à Agência Brasil a rua 7 de Se-
temhro, Florinópolis.

.

SAlDA DA ,AG:r;:NCrx 'BRA:SIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS
18 e 30 HORAS

Fabricante e distribuidores do. afamad.a. co'n·
fecçõe. "DISTINTA" • RIVETi Pa.llue um gran�
do .ortim.nto d& oasemiral•..11.cado.; bl'in.
bana e bal'atoM. a!godõ•• , 'morio. e a"lamento.
para alfaiat... que' recebe0 dirotamenb do•

Snfil. Comllil'cl(llttljHiJ d@ intlill'iol!' no eGntido do Ih. f-Ol:&&rem 'ama

Floil'i"n606líll!. - FILIAIS em Blumen.Olu '<e Lajen.

I
I
Ifdbr1CQiIII,

9'\",1 t. ti
•Iilj l!C\itO •A CAPITAL" Ohama c illtQj1(l;�60 / doa:

àtlt�1I! dllll o1>t*t1':H,�e.lim tHlCUl tJ.:'ImpI'Cl:IJ; Mi\TRIZ ·I'llm
4
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PROMOVIDA PELO CENTRO ACAD�MICO '�XI DE FEVEREIRO", SERÁ REALIZADA, 'AMANHÃ, COM INíCIO ÀS 20 HO..

RAS, NA FACULDADE DE DIREITO, GRANDIOSA FESTA JOANINA UNIVERSITÁRIA COM: DANSAS, 'FOGUEIRA, FOLGUE.
DOS, . PINHÃO, CARÁ, MELADO, ETC ETC.

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

Preços. correntes no comércio
verejíste desta Capifal

. A Comissão Estadual de Preços divulgou, há dias, sua primeira'
lista . de preços correntes no comércio varejista desta Capital, visando,
a orientação dos consumidores, afim de que os mesmos evitem adquí,
rir quaisquer mercador-ias por preços mais elevados, que os comuns a

Será solenemente instalado no próximo lodos os vendedores escrupulosos e corretos. Para corrigir erros que,
dia 2 de julho, no Teatro Álvaro de Car-

ocor-reram na primeira publicação e, ao mesmo ternpn acompanha!' a
valho, o Centro Catarinense de Estudos baixa de' preços que vêm sofrendo várias mercadorias, é divulgada
e· Defesa do Petróleo.' '

agora, nova relação. Como já foi esclarecido, não se trata de tabela,
Para essa solenidade virão até Jnoria- mento e sim de cotação atual dos principais a'l"tigo-s de primeira ne-

T
nópolis o dr, Rafael Corrêa de Oliveira, cessidade, OS quais sofrem contínuas e acentuadas oscilações no rner-. .

a
'

. f a r r a do
jornalista e membro da Comissão Central cado, O que dificulta sobremaneira a fixação de preço estável e :::J con,

qUI 9 r a o �
do Centro de Estudos e Defesa do Petró- sequente tabelamento, o qual ficaria sujeitos a contínuas modi,ficações ..
leo com sede no Rio de Janeiro e o FO- Com esta relação 'de preços razoáveis, entretanto, podem 08 consumi-

TV fessor da Escola Nacional de Engenharia dores se orientar em suas compras, evitando, sempre pagar mais.
O S1', Guilherme. Tal - (-conLinuando).,. deixando todos êsses Hugo Régis R€is que se faz acompanhar Semà)nalmente, a C. E. P. re-publicará a lista 'de preços com al-,

casos, queria explicação apenas para este: tão logo o jornal A Noticia de sua exma. espôsa, terações que se verificarem.
com alguns edttoriais, teceu críticas elevadas ao Prefeito, este decidi� Assim, naquela festividade serão em- Açúcar Pérola ""...... .'. ',' .

Iançar em concorrência pública a divulgação dos alos oficiais até en- possados os seguintes órgãos <10 Centro Açúcar Cristal remoido. ' .. , .

tão. feita por aquele órgão - sem dúvida o maior e o melhor do, muni- Catarinense de Estudos e Defesa do Pe- Alcool (sem casco) ., , , .

cfpio. Embora essa decísâo, pelas circunstâncias tenha a característica tróleo: Presidente de honra - desembar- Arroz de ia ,."...... , ,." .

de uma vmgança mesquinha, não será êsl.e o aspecto mais grave do gador Sálvlo Gonzaga - Presidente dr. Arroz de 2a , .. , "" '., " .....•

assunto..No edital de concorrência está a parte lamentável de todo o José do Patrocínio Gallotti - Víces-presi- Banha cln pacote ,' , ,." ..

caso: o, jornal que c,o�correr,_usando ?e um direito, à publicação dos dentes dr, Severino Alves Pedrosa, de- Banha a granel. , , . ; , , .'..
atos ,oflclaI� da Prefeitura, nao poderá atacar o Prefeito ou os atos putado Saulo Ramos, deputado Antônio RaLa 'inglesa , ... ",' " """ _ ,

admI�Istra'tJvos. O ec:lital fala até em obr-igução de não redícularízar o Nunes Varela e deputado Fernando Fer- Café em pacote , ,.".'.... . , ..

Prefeito! Como se vê, o ."1' -. Hans Colin não quer a analise do seu go-
reira de Melo - Secretário-geral vereador- Café a ·granel , ,.. . , .

vêrno e teme ser ridicularizado.
,.

Hamilton Valente Ferreira - 1° Secre- Carne xarque " '. , ,

O sr. Hans CoZi/} - "V. Exa., ,c,omo de costume, está desvirtuando tário Telmo Vieira Ribeiro - 2° Sec. Carne It io Grande . .. , .

o assunto. O que o Jornal � publicar os atos oficiais não poderá f'a- Acadêmico Fúlvio Vieira - }O Tesoureiro Cebola "" ,.. ., .. " , .

zer, sao ataques pessoais, inadmissfveís em uma democracia orgauí- dr. Renato R. Barbosa -- 2° Tesoureiro Farinha, ele' mandioca .,.... . ,:" ..

zada. Ataques pes{}als e men Liras para ridicularizar os administrado- profa, Silvia Carrietro da Cunha e biblio- Farinha de mandioca de 2a ,' .••

Tes, não os atos da administração que estão sujeitos à crítica elevada tecárío -'- Laurita Filomeno, Conselho Farinha de milho , ,;, ., .. , , ..

de qualquer Munícipe! Entretanto, não houve vingança, O contrato fiscal - Acadêmico José Gusmão de An- Farinha de trigo, ", , :

para puhlicacâo de alas of'icia is pela Noticia. foi em dezembro, pOI' drade, dr, Newton Thibes de Almeida, dr. Feijão 'preto .'" ".. ,' " .

seis meses, finda em 31 cio corrente. Medida de moralidade administra- Aldo Ávila Luz, dr, João Batista Borinas- Fósforo """" , .. ". ' " ., .. ,.

tiva colocar os serviços "ln conrl'rrência pública. Si fõsse o PSD da- sís e ex-expedtctonárto Altamiro Chaves Linguiça de Blumenau " .. ,., .... , ..

ria de mão beijada aos scus (' 'Teligionários. �ós não, ehamamos à
-- Suplentes dr. Edmundo Acácio Morei- Linguiça de pOI'CO ,,'... "" .,." ..

concurr êncta. A Notícia e o Iornol. de Joincile concorreram. A primei- ra, prof. Fernando Machado Vieira, 01'- Linguiça comum (míxta) .... ', .. " ..

ra, que vinha fazendo o serviço por 2.500 cruzeiros mensais, of'ereoeu Iando ele Assis Corrêa, Manuel Alves Ri- ·'bnteiga., , . , ,. . ... ,. ' .. , ",.,.

uma proposta de continuar a f'azô-Io a razão de 3 cruzeiros o ceutíme- beiro e estudante Alfredo Meyer, Comis- Massa p/sopa .,........ . , .

iro de puhlicação. Iriamos a, aceitá-la, a uma despeza de 50 mil cru- são de estudos - Desembargador Luna Milho .".,... .,.... .., .. _ "., .

zeiros mensais. O segundo ofereceu-se a fazer por 2.300 cruzeircs men- Freire, desembargador Flávio Tavares da Pão, .. , .. . , ,.... . "

sais. Responda-me V: Exa.: Si fôsse PrefeiLo de Joinvile, não do PSD Cunha Melo, dr, Carlos Gomes de Oltvei- Queijo ..... ,,'.. """" .. ' _ ,. . ..

)lias de outro Partido e' quisesse honestamente decidir, qual das pro- ra, deputado Aroldo Carvalho e dr, Fer- Sahão-l tajaí , . , , .. " , ..... , .. , ....

'nestas aceitaria?" nando Wendhausen. Comissão de im- Sabão-JoinvilIe, , , . " ,'., , .. "" .

-

O sr, Guilhe1'me 1'at - Se V. Exa. já terminou seu discurso, peço prensa e publicidade - Acadêmicos Ridi Sal "".". ." .... ' .,'..... . .

licença para avivar a. sua memór-ia. Se A Notícia não comentasse ati- Silva, José Medeiros Vieira, Waldir Carn- �apó�eo "" '.' , .. ,.,.",. .,.... . .. ,.

:ridades da desastr�sa administraç�o de V. Ex.a.,. o contrato. sei-ia pror-,
pos, Jorge da Luz Fontes e Fúlvio Vieira. I oucínho ",' .. '.' .'/ ., .. ,.,.,. "'" kg.

.ogado,., E a V. Exa. falta autoridade para falar em medidas de mo- ,Vela (esparmaceto) (1)

ralidad� administrativa, com referência a concorrências. Caminhões
-_

_ .;.. Vinagre , ... ,... ""., ."... . ,. gar.
e máquinas, de alto preço, foram adquirido!"." sem essas me-didas de :Ho)e e amanha Maria Leopoldina d'Ávila
moralJdade ad.�ini�trativ,a! A Nott'c�a, ainda este ano, div.ulgou a co.m-I >,..

,

pra de um cammhao, cUJo preço' fOI pago a um -empregado da Tecela- d em ml«;lho""es pa I
·

gem de V. Exa.! Houve concorrência!? O .to.tal desses gaslos é .ml�ito DO passa O " ra o· rlgo'maior do 'que o da, publicação dos atos o.fJcIaIs. E onde a concorrenCla? I A data 'de hoje recorda-nos que: "". . ,. •.

"

COll;O �e vê, o pr�f�ito foaz concorrência q�lando. �stá interessado, em _ 'em 11[99 segundo o Viscond,e
RlO, 26 (V. A.) - A campanha ,do Estado, todas conSIderadas de ex-'

prejudIcar adversarlOs. Quando
'

para serVIr amJgos e até suborl1lda- , .1 trigo repercutiu, também, na Cama- relente qualidade. E concluiu:
dos ,direlos,' a cÚl1corrência desaparece! Se V, Exa. prestasse, atenção de Pàrto Seguro, o navegador es- ri! Federal, ond'e a matéria tem sido - A cultura do trigo é seCtlJar
às minhas palavras, não diria o que disse. Não condenei, apesar do [>an11ól Alonso de HOJ'eda avistou d' t'd J

'

'd
A

, ISCU I a so J os maIS vana os an- cm Goiás, onde já ,existe um::! F� jI

caso ser tipicamente de vinglança, a abertura de 'Concorrência. Conde- uma terra -alagada nas bocas do (141
nei a cláuSoula proibILiva .de ataques ao prefeito. Essa cláusula é ile-, ,

'

.

[-1.I10s. tação. Experimental desde 193 �

gal, é anti-democrática, é nazista. O Jornal de Joinvile, vencendo a AÇ'U ou do Apodl, no RIO Grande do Ainda agora. ,na Comissão ce Fi- Com o incentivo que o govúrn �

concorrência, estou certo, cumprirá o contrato ... mas não se sudeif.a- Norte; nanças, acaba de ser aprovado i!11- vem dando aos triticultores, ,cst(JU
rá ao vexame de silenciar, 'quando o silêncio, seja, prejudi.cial ao mu-

- em 1633 os holandeses de portante proJ'eto concedendo verbas t d f t
' ,

nicl'pio, E�se órgão ,tem tradições a zelar. Verá V. Exa. ,que um recur-' -
ceI' o e que num u uro prOXll�iO'

Itamaracá foram relJelidos, J'unto fiOS Es·tados 'pitl'colas COlIJO cúlabl) t I I d b"
so, a qllem de direito, de80brigará aquele, jornal do cumprimento de

< l "
- cn lamos a cança o uma oa SI-

llma cláusula nula e imoral. Bacharel, V. Exa. deveria ,salber que a li- do Araripe, pelos Capitães Antônio ração do govêrÍlo à cultura do im- tunção, no que se refere ao assuntá"

berdade de impre.nsa não pode ser anulada pela forma imaginada por de Figueiredo VascOincelos ,e Fer- portante cereal. Aliás, é precisQ não perdermos tem-
V. Exa. Seria, se V. Exa. me perdôa, deixaI' a Constituição da Repú- nando de La Riba Aguero; O projeto inicialmente pev�a o) au- po, porqu� a produção do tri,!1o na
blica a-o ,s,abôr dos ,editais nazis·las do evangélico prefeito de Joinvile.

..

V, Exa. contratou a publicação dos atos oficiais e' pensou contratar
- em 1637, foi repelidO e feri- xilio ,de cinqüênta milhões dl� U'(I- Argentina, devido ao ca.nsaço das,

também um silêncio .. , 'que juridicamente não pode' ser comprado ou do, quando atacava a vila de São zeiros para o Rio Grande do Sul. tet:ras' c à politica restritiva de Pe
vendido, porque a libeI'dade de imprensa está protegida pela Consti� Jorge dOIS Ilhéus, o Almirante ho- O deputado Galeno Paranhos, do ron, e&tá -caindo ussustadoramentcy
tnição. I d' L' htl d PSD d G'

.

d
.

d t d ..

B
O sr. Hans Colin: Si à Noti.cia repugnavà a compra deste silencio,

an es IC
.

lar t;' e DIas, epOIs e en ell er- o que por fêrça repercutIra no ra'

porque coneorre_u ao Edital? Não acha V. Excia, que um orgã.o que
_:_ em 1835, em Paris, faleceu o se com o presidente da República, sil.

dIZ defender Q,S mterêsses do povo não se deve vendem ... nem mesmo G8f.eral brasi!eirp .Joaquim de conseguiu por emendas, que o au- ---------------------

por -50 mil cruzeiros? 01iveira Alvares; xilio se estendesse a todos os Es-'
,si são tão puros assim, como é que conco�davam em silenciar os tados onde o tri<>o é cultivado e Oll-' O m,elhor pr••ente para .eu fi-

meus atos à troco de dinheiro? ,Não é isto uma indignidade? Ou é ,a
- em 1835, foram elevadas á

. _

'"
, Ih", e uma cade!'neta do ORE'DI'"

democracia de V. Exias.? categoria de Gidade as vilas do Rio de ha estaçao expenmentaI. TO MUTUO PREDIAL.
O sr. Guilherme Tal - V. Exa. agüi'1l. �aiw esconder a Grande e São F'rancisco de Paula, Assim Rio Grande terá Cr$ .' ..

sua mentalidade nazista. A Notícia e o Jornal de Joinvile, concorreram esta com ü nOjml3 de Pelotas,' 50.000.000,00; Paraná e Santa Cata-.-
ao edit.al, por lhes assistir ês'se direito. Aquele que vencesse, não ven- ° 00000 d !II
deria a sua liber,da.de, pürque esta, ,come afirmei, está acima de ser des- - em 1889, no Recife, faleceu o rina, Cr$ 10.0 O. " ca a; • I"

t�'uida por uma simples cláusul,a de edital. Em má situaç,ão, nissü tudo, ensaista Tobias Barreto de Mene" 'n,�s, CI'O 25.000.000,00; e Goiús,
fIca apenas V. Exa., que vem aqui confessar que se propôs criminosa� Cr$ 5.000.00,00.
mente, a silenciar jo'rnais oom os dinheiros públicos, destinados à di- zes, nascido em Campos (Sergipe)

O sr. Galeno Paranhos, l110�tl"an�

vulgação de ato oficiais. V. tExa. pretende pas,sar do banco dos réus a 7 d,e junho de 1839;
'b

• do-se muito satisfeito com a apro-
para a tn u?a do pyomotor. Mas está .de' pulo errado. Os concorrentes A data de amanhã ,r,ecorda-nos
-ofereceram a PrefeJtura os 'serviços dos respectivos jOornais. Somente que:

vação do projeto na Comissão,

e apenas êsses serviçO's. Locando-os, não alianavam a libe'rdad'e, que prestou valiosas informações sô-
-- em 1697, o Capitão Francisco

é i:na.Jienúvel. Não vendiam o ,silêncio, que se não vende! V. Exa. é que hre o trigo goiano. Declarou que

pensava poder comprá-lo, E se ainda pensa que o comprou, V. Exa., de Sonza Fundã� com 160 Solda-
existem diversas variedades em seu

é um homem miseràvelmente logradO. V. Exa., ,que tem tanto pavor de dos e 150 indios retoma aos fran
ser rid ioola'rizado pela imprensa, ao tentar comprar o silêncio da im� ceses o Forte de Cumaú (ou Maca
prensa, ri.rJiculari;lOu-se a si mesmo, pois ü mais ridicularizante de to
<los os ataques a V. Exa., até hoje ,publicados pela imprensa, é, por um fá);
c&stigo bíblico, o ,edital de concorrência que :traz a sua própria assi- - em 1720, nos arredo'es de
natura, .. Aí e'stá o que V, Exa. queria! Não culpe, por tudo isso, a Vila Rica, Minas Gerais, deu-se urna
nossa democmcia. Dê. a Cesar o que fi de Cesar: �uJ,pe o nacional-so�
cialismo, doutrina que V. Exa., com a sua obcecada teimosia, ainda insurrelçao contra () ,sistema de

�ultua, e ainda conserva no coraçãü. (O sr. Colin bandonou o recinto, cobrança do imp�to do onro;

amparado pelo taquíY1'afo sr. Oswaldo Cabml). - ,e,j'!1 1850, no Rio de Jan'eiro,

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
faleceu o Chefe �e Divisão Jacinto

1

.,
Roque Sena PereI'ra;

O Escritórí'Q: do Partido Social I?emocrático, a rua Felipe Schimidt - em 1913, f'a-1ecen o Dr. Manoel
N. 42, atende, aos seus correligionarios 'para �u:amicaçã0 eleH0ral ! F�rr.az de Câmpos Safes.

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas tod(l)s O'S dias
'

Andre Nilo Tadasco

Veotro Vatarinense
de Estudos e Defesa
do Petróleo

�------------------------------

FlorI8n6..0Ils, 27 de "unho de 1948
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kg.
kg.
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4,00
3,60
3,5(;
4,50
-1,00
18,00
17,50
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rt.oo
15,01)
16,00
1,Ro
2.20
1,8n
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0,30
20,00
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2,50
1,50
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1,00
1,2$)
1,20

17,00
1,00
1,50

Sarab Ue rnbardt
e a «linha»
Paris (8. F. L) - Num temp

em qne a linha feminina· mais en

deusada eXIgIa curvas e formas

.acentuadas, chegandol um prolóquiO
espan.hol a dizer: "Dame gordura:'
y te daré hermosura ", Sarah Ber�

nhardt conseguiu impôr o seu gênio
dramático sendo, a despeito de

quanto tentou para engordar, no

toriamente magra.
Os caricaturistas

vam aoJS seus traços vivos, os co�

a l�gas narravam histórias várias, 8'

até grandes amigns dela com elll
brincavam a resp,e,ito dessa magre�
za. Um dêstes, diante da imorta1
comedian�e, contou até a seg:uinte'
breve história que ficou celehre:

..

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 ho

ras do dia 27.

Tempo: Instável, passando
bqm.
Temperatura: Estável.
Ventos: Variáveis frescos.

Temperaturas extremas de hoje:
Máxima 23,8 Mínima 16,8
A temperatura Máxima de ont,em'

ocorreu em Urussanga com 29,7
e' a Mínima de hoje foi registrada
em Valões 4,5.

"Aqui há dias, ví parar uma cal'

I'uagem diante da. minha ca'sa· A

porta abriu-se, e ninguem desceu:'
-- ,era' Sarah Bernhardt".

O .Amigo da Onça .rJisse ao Moacir Iguatemi, �osso distin
to colega, diretor dOo órg'ão udenist.a - "Sell MoacIr, J?eus pa

rabens! Esta semana. foi formidá'{el. Vencemos em toda a lI

nha: desde o discurso do Cid até à Luz de Itulloranga ... des--

de a tese sôbre intervençõ'es até ao discur�o elo
,

GUILHERME TAL'

PARA fERIDAS,
iE'CZEMAS.
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

J
I

FRECHANDO

NUNC� EXISTIU IGURL

II ••
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