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ges Bemanos.-O Faleeimento ���it� ;�1� �\�Lobato.-Outras nott�. '.f, .'
Antonieta Barros - P. S. D. dial e fina���'nt,e propôs um votd

,_ Com a palavra, di�se que a ele pezar pot"ússe infâusto. aconté-

soberania. dos povos manifesta-se, cimento,
� lU,W ANT100 DLUUO 9IlI IUNTÃ C�TA.RJ.'NA,

principalmenle, por duas grandes Konder Reis - U. D. N. - Em
,�... .D. Qore.�1 BDDI NOCETI � DIreto!,' Dr. BUBENS DE AllBUll.l B.lI08 f'õrcas moraís : liberdade e inde- nome da O. D. N., e &PÓS pronun-

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES pendencia. O valor da liberdade só ciar Iigetras palavras, apoiou o pe-
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po�m c�hoo��uelrsc�aMmi� dJdodos��I�aB��F�MO.
1.8 xnv flortan6pofts - Terça·feira 6 d. Julho de 1948 ti. 10.290 nhada tenha sido influenciada pela -� Cardoso da Veiga - P; R. P.

cultura e disposição ao trabalho. - Numa segunda declaracão de
;:;ern liberdade, estiolam-se as in- \'(\105, apoia as homenagens pedi-

A I d
'...

d Regressou o Ieligêncí as fecundas c as 'j1alan3,s das pelo seu colega pessedista.S DO as e viageBm o
President fI; ��":��:i:';:Ç::,"�::oli�e;:;:d:'��� ,,-�"�::,:,:�:, p"S!�;"�; B�"�;�!:

professor King ali pode haver independimcia moral, pelo deputado Biase Faraco..

Assim, a liberdade e a indepen- -_ Rodrigues Cabral - U. D. N.,

Rio, 5 (A .. N.f - Regressou on-
dõncía são as fôrças que unem os � Dá conhecimento à Casa do f'a-I tem a esta capital por via aér-ía; I t S PldN- há muít d t t 1 homens nos mas gloi-íosos corno- ecimen .o, ontem, em . au o o,

"ao a mUI o, quan o comen avamos nes as mesmas co nnas uma
o general Eurico Dutra, Presíden-,I' • •

d
.

Ii d D' S t' C' .

timeutos em favor- da maior com- escritor nacional Manteiro Lobato"comer encia e en-mo r ea rza a no �110, acentuamos que an a araruta, te da Republica, que desde o dia -

'

t d 1 1 1 '1 t Sec t" 1 Ed preensão dos elevados ideais que, pedindo um voto d-e pesar, peloreprcsen a a naque e cone ave pe o seu I us re re ano (a � uca-
2 do corrente mês se encontrava em '-

d Ar d S· P'
-

tarra ul t id nelas mesmas, encontram, revelan- seu Ialecírnento e que de tanto se'Ç20, sr. r. man ° imone ererra, nao es arra au cons rangi a por visita ao Estado de Pernambuco, _ v_
A •

d d
.,

d' .

úblí t
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:I" de), dess'arte belos exemo1'>0 aos des<,c- conhecimento à família doauscncia e cre enciais ' o seu eUSIDO p ico, mas, ao con rarro poc Ia a convite do governador Barbosa - - I o-c -

orgulhar-se da sua posição entre os estados federaUvos vanguardeíros Lima Sobrinho. O desembarque conteporãneos e postel'os� Assim, extinto,
dif

-

d ional A n ss n ta n • particular mereceu restrí - ",0 datas que assinalam a irídepên- - Cardoso da Veiga - P. R. P.na 1 usao e ueaCI . o a o , ÜJ._e c I _I, ,
' , ,- do Presidente da Repúhlica verI- u.o , �

ções do órgão da imprensa udenista local e tivemos então de voltar a ficou-se no aeroporto militàr, on- dencia de um povo, merecem cul- - Aprovou OI pedido pelo seu co
fundamentar o que disscramos, tão do desagrado dos oposicionistas, de o aguardavam elementos de tõ- lo, pois que revelam a ef'el.ivaçâo lega udenista, em seu nome e no
flue finalmente não replicaram às comprovações que aduzimos. das as classes sociais, inclusive de grandes ideais. 4 de julho; dia do seu partido .

•lá agora, é preciso insistir 110 assunto, nem somente porque nunca atlas autoridades,' tendo viajado da independência dos Estados Uni- - Nunes Varela - Líder pesse-deixára de ser oportuno frisar a extensão do progresso realizado em tal com sua excelência os senhores dos da Améríca do Nor+e, é uma dista - Com a palavra, recordou ai
setor, como especialmente porque o pronunciamento de alguém, com au- Adroaldo 'Mesquita da Costa, Mi- data magna, do calendár-io univer- obra Iiterária do ex tínto, e, em notcridade igual à própria insuspeição de que se revestem as suas decla- nístro da Justiça; Morvam de Fi- sal. Daí pedir, consultada a Casa, me elo P. S. D" apoiou D pedido do,.-ações, merece que se lhe ressaltem a significação, a objetividade do gueiredo, Ministro do Trabalbo; fôsse parle dn ata um voto de con- StU colega Rodrigues Cabral, dajulgamento e a espontaneidade das apreciações, Queremos aludir às general Alcio Sou to, e professor gratulações com a mesma Nação bancada udenista
·'Notas de viagem através do Estado de Santa Catarina", que publica- Pereira Lira, chefes respectiva- dando-se dele conhecimento ao seumos em a nossa edição de ante-ontem e que contêm o resultado dos mente, dos gabinetes militar e cí- embaixador, no Rio de Janeiro.estudos feitos, numa excursão recente através de vários murucipios "ii da presidcncia da republica; Konder Reis _ U. D. N. - Comcatarínenses, pelo professor norte-americano Robert King Hall, erudi- Os senadores Etelvina Lins e Vi- a palavra, apoiou, em o seu e .. noto catedratiéo da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos da toríno Fl'eJ.'l·e,.o deputado Jarbas d U D N

.

nome a ), ". a propOSição elaAmérica do Norte, onde também é professor da Universidade de Michi- Maránhão e os demais parlamen- �ra. deputa{la pessedista,gan, ocupando lugar preeminente entre os mais abalizados especiaJis- tares que fOrIl1aram a -comitiva
- Cardoso da Veig-a - Mandoutas em assuntos pedagógicos e sociólôgo dos mais ilustrados no seu presidencial. à Me,sa declaração apoiando à suapaís, Como se vê, não se trata de um simples diletante, superficialmen- Ao descer do avião da FAB, o colega em o seu e no nome da suate informado a respeito das modernas questões educacionais, como Chefe do Govêrno foi cUl'l1'Pl'imen-, ,

1 agremiação partidária.qualquer curioso apressado em husca de smteses para ornamento cu -

taelo .por grande numero de pes-tura!. Não. O professor Robert King Hall é autoridade' em Educação, soas énlre as quais destaeaIbos os
-' Braz Alves - P. T. B. -

Pedi-do de II-beraça-DI d S
.
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(' d "'i' t- Ig'ualmenle apoiou as eongl'atula-ente e oclO ogIa pica a e e ucaçao ,ampara a. J.Y. aIS: ao eon· senhores Ministro da Marinha, da't d
'.

t d "t'
'

t" d ções pe-didas em nome -do seu par-eCI ua o nas ca eras UlllverSl anas nor e-amencanas que, quan o o Viação, Vi�e-Presidente do sena- •

dgnvêrno da wan,l(' H('pu!,!iC1. <lO 1\orte, dominado o JapiÍl). leve d� re'2'" do, dern{tq_dos, senadores, membros do arquiva otfnturar o ensino naquele país, para dar-lhe cunho 'J rinalidade ,kmo.- do Poder Judiciaria, altas paten-
- O deputado Biase Furaco -

IUO, 5 (V.A,) _ O presidentecráticos, não foi outro, sinão o professor King Hall o escolhido para tes das fôrças de terr�, mal' e ar
P. S. D. - deu conhecimento à Cu- da -Republica mandou arquivar oelaborar tão gigantesco plano de aplicação de métodos e de ohjetivos e muitas pessõas gran,des. ::,[, elOi desaparecimento de Georges peflido feito pela -Confederaçãofilosóficos diametralmente opostos aos

�
até então vigorantes no impé- Bernanos, brilhante -pensador fran- das Associações Rurais do Estado,J'io nipônico. _______; cês.

.

de S. Paulo para ser liberada aPois foi' tosse, vulto de 'projçção tal'no espirita e na çiviF7.ü�[io' ,

� '. l
I' J;l.efi;t'Íu-.se"l à mm Obi�a:; qUH dig-I expol'Ílh'iio do caté algodão e ou.-eda modelar e nobre Repúhlica Norte-Ame'ricana que, ('oha"etldb' visitado DI- s'C'·u.'r81 do Pr4s1� nifie,a..a cullura francesa e mun-' tros l)!'�dutos.

'

Santa Catarina há oito anos, se dispôs a revê-la agOt'3, para aferir a U ti
_grandeza obtida desde então por um povo e um govêrno cujas possi- de'nto BD" rabilidades realizadoras não lhe escapariam à observação experimentada ti

-

Examinaremos, tão detidamente quanto no-lo permitam espaço e

oportunidades, as declarações do professor Robert King Hall, o qual,
como homem infenso que é, por formaçi'io mental, e por temperamento
à prolixidade leviana das dissertações sem hase e sem sentido exato,
nos diz das suas impressões sôbre o que viu na terra em que um esla
dista de intensa confiança nos destinos do espírito e de profundos se'n
timelltos de soliçiariedade para com as massas que sempre <luis instrui
das e assistidas d'emocráticamente, crfou uma alma brasileira onde ela
havia sido substituida pelas sombras de distantes pátrias e ill1mirlOu ,le
idealismo cívico a tarefa de educar. -Êsse estadista, sabem-no os Cat�ri
nenses e sabe-o já o Brasil inteiro, foi o sr. dr. Nerêu Ramos, o naciona
lizador dos núcleos de colonização estrangeira pela influência da esco
la, em que êle acredita, sem dúvida, achar-se um fatal' decisivo de de
poc:ratização, de espiritualização dos povos e de orkntação de cil.crgid')
para as hercúleas construções da história.

Aliás, como bom e progressista pedagogo norte-americano, o pro
fessor Robert King Hall deve ter sentido, nas realizações do setor edu
cacional' de Santa Catarina, as palpitações daquele sadio e vigoroso
idealismo, de vínculos democráticos bem definidos.

Veremos adiante.

rosa gente.
Inaugurando ,esta 'poderosa es

tação emissora, reafirmam os me

us pa trícios de, Pernambuco a:que
las qualidades de inteligênCia e

de S'éntimento que lhes deram,
nos anais da ,civilização brasilei
ra, um lugar de relêvo como pio
neiros tio espírito e band-eirantes
da integração nacional. Através

WASHINGTON, (V. A.) - O presidente Trumal1 declaroll que a dai' anLenas ,que o mHagTe da téc-
ambição dos Estados Unidos e' uni.camel1te ver 'naz c'om J'ustiça n.o mun- nica alteou para -colaboração pro-A' 'b' I d

<J
.. paJ'elho pUI'a ltmpa1' COpGS, recentemente ex?_ Ido em, LOl!-cres. Po edo e nas Nações Unidas funcionando com eficiência. O presidente Tru- fíCllrl do, pr'oge'esso do país, expri- limpaI' cf .000 pOl' hm'o, com, água quente, sendo econômico e altamenteman falou à vários milhares de pessôas, diante do monumento a I TIlir-se-50 as irresistiveis fôrças higiênico - BBl1'ISH NEWS SERVICE\Vaslúngtoll; eln cOluellloração do centenário. do lançatnento da pedra' da t.erl'a e do ,povo do norde,ste, ·---·l�·· .:-.�._.-

fundamental do monumento ao primeiro presidente dos E�tados Dni
I na defesa de tud(') quanto repre- Cassado o mandato de um Prefeitodos. Truman foi apresentado pelo secretário Marshall e tinha na mão a ,senta o nosso esfôrço criador: os

pá usada por George \Vashington,ao presidir a cerimônia do lançamen- fundamentos da nossa civilização de M�nas Ger_al";"to da pedra fundamental do Capitólio. ceio,tão e d'emocrá{ica e os nosso� l\ �Milhares de espectadores, encheram as ruas de Washington para ideiais de convivência humana.

Pt· & UDN d·" f"
•

dassistirem a parada que precedeu a cerimônia, porém muitos protesta- Aqui, agora, se levanta mais uma er enCI8 O e a eClsao OI apoia a;�l:S c:s�)�:ia:s�Xigência de pagar um dolar para a admissão nos palan- :�U:�;hi�e�7:;;: q��a����:nddaO����� pelas duas alas do PSD na AssembléiaNo seu discurso, Truman, declarou que os Estados Unidos lutar.am verter os valor'es morais e espiri- Belo Horizonte, 4 (V. A.) - Coptra o parecer da Comissão de Justiça,em duas tremendas guerras pela liberdade no mundo "e acrescentou tuais sôbre os quais construimos a Assembléia Estadual confirmou a deliberação da Câmara de Catallctuque os Estados Unidos não têm ambições terrhorais. Lelfl1ron tam- o nosso passado.e esperamos edi- "as, .que cass<;>u. o mandato do pf(;f�it? Francisco _He�encl�, pelo fato �ebém que os norte-americanos não exiO'ir h .
-

d
. ficar o nosso fuuro contmuar resldl�do for!1_do mumclj)l? A cassaçao, D�sela-se nos artl-, ," am nen uma repalaçao epOlS

" ,gos 88 e 91 da Constltmçao, .que preveem aquela hlpotese de perda dede vencerem essas duas guerras. Fmalmente, apelou para que todos
t

Tenho fe em Deus que e.sta es- mandato. A Cor�issão de Jllstiça, porém, eoncluira pela nulictade da desempre mantenllam a idéia de continuar a luta pela paz e se esforcem plêndida realização que é a Radio cisão, por não haver sido tomada por maioria absoluta de membros dopara fazer da ONU uma organização efieiente, como deve ser. Expres-! Jornal do 'Comércio, será., por

to-/
ISgl'slativo daq.u.êl� m.Ull. icípio,

° I=!ref.eito. cn,io mandato foi

eass�.r1<:
é da

t b' d t" M h II d ·t I' "1 'C, D, N, A reJel�;:lO do n�reccr fOI provocada pelo deputado Sunoes desou am ,;l� a e.sperança � q�J,e o secre ano a:s a -:- ,a quem cha-, o e ,sempre, a. a"a1& VI�I ante na Almeida, da aJa liberal (1;) 1). S. D,; apciado na votação pela banéadaJllOU de este gl ande estadIsta , possa alcançar esse obJetIvo. i defesa elo BraSIl. pessedista ortorlo:.:a.

ros, o meu aprêço e a minha admi
r;ação por esta ousada obra de

cult.ura, que faz realçar, mais
uma véz, peranle a Nação as vir
tudes a�ivas desta nobre e valo-

Rio, 5 (A. N.) - Inaugurando
a Rádio Jornal do Comércio em

Recife, o Presidcnte Eurico Du
tra ,proferiu o seguinte discurso:
"Venho a esta Casa para expri

mil' não só aos pernambucanos,
como a todos os outros hrasilei-

. _-----

Pela Paz "do Mundo

° projeto-de-leí n. 18/48, Que
'autoriza o govêrno do Estado !I;
aceitar do Federal a transferência
de 6,4-14 ações Empresul, nos ter
mos da lei federal n. 290 de 15 de
junho dOI ano em curso, foi apro.
"ado unanimemenle.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Borario das. 6�pre� ,I
sas rod0l1Uirl8S

1 ..1:,:1S'EGuNDA.FEIRA
Expresso São Oístõvão - Laguna ',,!7 noras.

16' horas.
Aut.o·Víaçâo Itajat �. !ta18<1 _ 16 110- i
Expresso Brusquenee - Brusque - :.:ras,

Expresso Bru�uense _ Nova -frente i
'_ 16.30 horas. ,i

Auto-Vlação Oatazínense - JelnvUe i
- Ir horas. I

Auto·VlaçãQ Catarlnent<e - Curitiba i
- li horas. 1Rodovlârlú Sul-Braatl - Porto .tllegre
- 3' horas.
Rapido Sul-Brasüeíro - Jalnvile -

I4'6 .5 e 1.4 horas.
TERÇA·FEtRA .

Al.lto-Vl.ação Catartnense - POrto Ale- I
gre -� 6 horas. ',!Auto-Vtação CM.arlnense - Curitiba
- 5 horas i
Auto-Viação Catartnense Jolnvile I

- 6 horas.
i

Auto-Viação oataetnense - T>�bal"Ae
.__..__._._ .. _. _ .. :__ _ _._ -_.--

- 6 horas.
Expresso Silo Cristóvão - Lagu.na -

� .horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 7�

. 6lf., horas.
ExpressQ Brusquense

:

- Brusque -

10 horas.
.

A',to.Vlaçâ{) Haja1 - Itajal _ 15 no-
ras. i:.
Rápido Sul Brasileiro - JolnvUe .,;... às

5 e 14 horas.
QUARTA·FERA

Auto-Vla9fí.o Caterínense
- 5 noras.
Auto-Vtação Catar'manse

- 6 horas.
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Viacão Aérea
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Horário
Segunda,...feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VAR.IG -- 10,40 - Norte
PANAIR. - 1,2,47 - Sul
CRUZEIRO DO SVL .- 13,55

Norte
Terça-feira

CRUZEIRe DO SUL -. 12,00
Norte
VARIG - 12,30' - Sul

,

Quarta-feira
PANAlR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANA1!R - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR .,.- 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG _:_ 12;30 - Sul
CRUZE1R® DO S�L - 13,55

NQrte
CRUZElR€> .DO SUL. - 15,30

Sul
Sexta-feira

CRUZEIR(i) DO Sm. - 7,20
Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - H;4'{l - Norte
PANAIR -' 12,47 - Sul

Sábado
VARIG � 12;30 - Sul
CRUZEMO .1}0 ,SUL - 13,55

Norte

Domingo
PANAIR - 9,40 - Norte

Sul
.

€RUZEIR� BO S'0L - 11,00
PANAm - 12.47 - Sul.

você.
22.55-23.00 Tópico do' Dia.

, TERÇAS-FEIRAS:
22.00-22.15 - O Mundo Visto de'

atenção, Snrs. IndusUiai's! 221522,30 - �1�:��:i;��%�g·
VENDEMOS os SEGUINTES MA·' 1 Ventilador de ferro, manual, 22.30·22.45 - Responda por Favor..

QUINÁRIOS para arroz em casca. 22.115-22.,55 - Compositores Ame-

0Ur1� 1 Máquina p/beneficiar arroz, 2 Tratores "FORDSON", sendo rícanos,

com pouco uso, da afamada mar- um funcionando e outro desmon- 22.55·23.00 - TópÍco do Dia.
Jolnvili!

.

Sca "TONANNI" com dois brunido- tado. QUARTAS-FEIRA, :.

Laguna res e olassifícador de tipo "TRIER" 1 T.rilhadeira n/arroz, C0111 capa- 22.00-22.1'5 - O Mundo Visto de."

capacidade para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários. Rádio City.
'

quilos, beneficiados em 10 horas i Arado de dois discos para tra- 2,2.15-22.3íl - Intermezzo, com Ho-.

de serviço; tor, marca "OLIVER". ward Barlow ie sua.
- Brusque - t l' ti Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de oito linhas, orques ra e SOLlS as,

H. P. efetivo, da afamada marca americaha, marca "THOMAS" 22.3€1-22.45 - Os Estados Unidos

"BOLLINDRS", completamente no- p/arroz ou trigo. ,São Assim - Tito"

voo Os interessados queiram dirigir- Leite.

1 Dinamo para 6.000 velas, com se á IR.l\EOS GLAVAM, Floríanó- 22.45-22.55 - Desfile de Orques-
POrt tras.

,o instalações' completas, isto é, qua- polis, Rua João Pinto, n. 6 - Cor-

Curitiba dro de mármore com reostato, am- respondêncía para Caixa Postal 42, 22.55c23.00 - Tópico do Dia.

perímetro e demais pertences. Fpolis. QUIiNTAS-FEIRAS:
Joinvlle 22.00,22.1'5 - O Mundo Vísto da"

Rádio City.
22.1'5-22.30 - Jazz em Revista

; Jordão Pereira,
f 22.30-2�.45 - Esta' Terra.e S�s·�
�
l

I
�

QUINTA·FEIRA
Auto-·Viação Cataelnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas,
Â<Uto·Víação Catarinense

- 6 horas.

�uto·Viaçll.o Catarlnense - Tubarão
- 6 horas.
Auto-Vlação Catartn,mBt!.' - L�al i,'- 6,30 horas.
Expresso São C:rlstovão _ Laguna - '

7 horas,
. �

Emprêsa Gl.6rla - Laguna _ 6 1/2 !
e 7 1/2 horas. J
Expresso Brusquense - Bru�ue -

'.116 horas,
"

jAuto·Viaçâo' �tajaI - Itajal - Ui ho-

),ras,

RápidO Sul Brasileiro - Jol.n:vUe - li!
:I e 14 horas.' ,

En.presa Sul Oeste I.tda - Xapecô � (la
- ti horas.

Auto-Víaçâo Cata.rinent<e
_ 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro _ JotnvUe - àl

,
5 e 14 horas.
Expres$o Sito crístovao - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense

16 horas.
Auto-Viação ltajal - Ita.la! - 11i ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária SUl Brasil ..,.. P&'to Alegre
-.3 horas.

SEXTA·FEIRA
RQdoviârla Sul Brasil - pôrto 'Al�

- 8 horas.
AuID-Vi.açãl) Catarinense

1- 5 horas,
Auto-yiação Catarlnense

- 15 horas.

CurItiba

JoinvUe

Auto·VlaçAo Caltarlnense - LaJruna
- 6,30 ·horas.
Expresso, São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Auto·Viaçâo ltajal _ Itajal - 1li ho

ras.

E:x'pTesso Brusquen,ss
16 horas.
RápIdo Sul BT3I&i1elro - JolnVUe -

às 5 e 1.4 hora s.
BABADO
CataTlnense -. Ct1ritlbaAuto.Vl.ação

- 5 horas.
Rápl-do Sul Braslleli'o - Joinvile -

às 5 e 19 horas.
- 6 hO,ras.
Auto·ViáCâo Catarinense

- 6 horas.
Auto·Viação Catarinense

- 6 horas.
ExorllSSO SlIo Crlstovlto - Lliguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - B!'tlsque -

14 horlis.
Auto·Vlação Itajal - lta:lal - 13 ho.

ras.
.

.

EXpresso Brusquense - Nova Trento
�

. 9,30 horas. I.

E,.presso Glória - Laguna - 8 1/2
e 7 1/2 horas.

JoinVUe.

TubarA.o

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

o VALE D0 ITAJ'A.!
Proenrem na Agê1U'J18

?:rOgNS80,
LIVRAl\.IA 43, LIVRARU.

ROSA
------_._--._----------------------------------�---,

.P I T A. L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

ijendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Repl'esentante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além <}a Jói::.

inicial de Cr$ 1(/,00 ap,enas.
Participação DOS lucros

pessoais, conce-

De pessoas têm

com bom resuUado o
•

I S��:l��;'NC�!��
I mente qualquer irre

. gUlaridad_e na entre�/}.

I de seus rorneee .

....... .

1.···, .. , ..

popUlar depu�ati'YO

A SIF1LIS ATACA TODO o ORCANISMO
o figado. o haço, o eo:ra.:ào� o •• tomago. o", p,.,lmõ ..... ,. pele,

produz dor... de caq\\ça. dor,,� no. 05111,)",. • eumatism).

cegueira. queda do cabêlo Cillamin 9 QQort'lill - 1

Consulte o mediei> ê t6ml\ o POPUtt11' d.ep1,ll'aüi10 ErJrXn� 9!4�.
Ap�ovado pelo D. N:' S, P. cerno rnli1iaiCIlÇão auxilia,' .tO) trata-', I,'·.menta da Sifilia • Reumatismo da . melamo. Qril1en:\'

Inofensivo ao org�ni.mo. agradaval corno licor

� '1

roHP� l'AAIlANeJt, DA. IAü�
,� M'II 117«; - fAo:� 'A I j
DCJlDI4Ji :I f:lfU)fI:ro.n�

CifrA' do Balaoço d, 1944,

CAPITAL E RESERVAS
ResponlBbHidene.
Recete
Ativo

Cr,
Cr$

80.90c<.606.30
5;978:401 ;755.97

67.053 . .245i30
142.176.603,80

10

•

•

Programas da N.B ..C.
para. o . BraslJ

SiniGtrol pagai no. 6!timoa 10 .
anal

ReipoaasL'Udade.
98.687.816,30

c :76.736,401.306,20

DOMINGOS:
.22.00-22.0Q., -i,Rep9rter da NBC.

2.2.05-82.15 '_o \A, Semana em Revís->
ta.

22.15-23.0\), - Sinfônica da NBC.
,

SEGUNDAS-FEIRAS:
22.00-22.'15 -;- O Mundo Visto de"

Hádio City.
22.i5�22.30 -- 'Jlomen[.o Mpsical".

com Donald Vo-'

orhees e sua orques
ira e solistas.
Revista do Ar.

,

Da Broadway .
para!"

Diretoreal
Dr:;-;Pamphilo, d'Utra Freire de Carvalho. Dr' PtsnClf1CO
de }S'.:,ADiJio;M.'.orr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.�;'Abreuiít

-

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, ca(la uma,
co antena tríplice; Gilrador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
tel'ia completa para 120 voUs e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba (le ar, manual, �om tripé; Manometr'o pa�a
garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para
600 litros; Lâmpada extensiv!l. com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico ·flexível; Garrafas para ar comprimido; . JogQ . de mola,
completo; para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila
dor.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.
----' ""�,--'.'_."'" -� .. ", ",� ". �.-"_-� _-,_.- � ,.._ �,-_ .. '� _ ..,.�-- � .. ,.._-�,.__...

F�RMAClA ESPERANÇ,A
�O Flt.l'm.,cê'ClltilOO lfILO LAU8
BoJ. «) am&llhl tIOl'á I» 11_ ."reI.....

Jfr�1Il i!lm�lcJudll • �t!'�«Girafs _ BOlleo.ütu
�ui.u �- Arlis0S t!o 1t�I:tL

�,bt.,,�tfYi!l4!I � 4I:fsh. 1'!�e",h!ÇLlt ll4lJ r�dt1:tn,;,

_Pe�

22.ilO-22.45
22.45-2.2.55

Hqmens.
22.45-22.55 - Compositor·es Amerl.·

\

\

I
}

canos.

22.55-23.00 - Tópico do Dia.
SEX'I.'AS-FEIRAS:

22.00·22.15 - O Mundo Vislo de
Rádio City.

22.15-2·2.30, - ,:Caravana Musical:'
Buddy Clark.

22.30·22.45 - Grand-es Contos da,·
Literatura America
na ..:_ Ramos Calhe-'
lha ..

22.45-22.55 - O Samba nos EE.,·
UU.

22.55-23.00 - Tópico do Dia.
SABADOS:

22.00-22.05 - Repórter da NBG.
22.05·22.30 - "Hit Parede", or

questra de A x e :r .

Stordahl, com Frank
Sil1ara' e Beryl Da.,;.·
vis•.

22.30-22.45 - Conheça os Estados
Unidos.

22.45-22.55 - Música e Romance..
22.55-23.00 - Tópi@o' 'do Dia.

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

A.luga�se
Linda e C'onfortavel resi-

1 dencia, recentemente cons-.

truida à rua· Souza Fiança.
Tratar com O' pToprietariO'

� rua Blumenau n. 68.
.. ' '

.

1 E F II n. H t Iv' JI '! IHV O E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira "

Mediaação auxiliar no tratamento.
da lIifl1i..

o Crédito fV!útllÓ Predial, oferee4t
aos seus associados '() melhor pIa
no, no melhor'sorteio; por Cr$ 5,oG]»
mensais,.

I

.� ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADC>; Ter(a feira! 6 calS "unt _" .J1fl �'�48 3
,f:.� mm ..

CLUBE 12" DE �GÔSTO PROGRAMA PARA O MÊS DE JVLH? - DIA 10, SÁBADO - SOIRtE - DIA 17, SÁBADO
, {, "� <lt" ',;!\<- " i DOi·h, .. ,< "�'

PROGRAMA' PARA" O MÊS I)E AGôSTO - DIA 8 - DOMINCPEIRA - DIA 12, s- FEIRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM
DA DATA, COM NúMEJtn5 DE CANTO E SHOW ARTlSTiCO, 0J!.GANISAÇÃO DA SENHORINHA LAI LA FREY'ESLEBEN. DIA 14, SABADO - GRANDE
BAILE DE' GALA, EM "�MEMORAÇÃO DO 76P ANIVERSÁRIOj DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTISTICO, ORGA-

•

l'liSAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUIf.A CAMPOS, DAS 15
-

ÀS 20 HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRtE.
AS DOMINGUEIRAS' E SOIRtES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS .

DIA 25

.-

QOC11li'a'1 T�al�Hr.�,!!I!;�a��t!!GtIOIl 41 pl�l1� M:usbali
� reios e Telégrafos acham-se reti-jOIl fi Rus�la

dos telegramas com os seguintes RJO, 5 (V, A,) - Diz um matu-
NICOLAU JOSÉ VIEIRA endereços: tino desta capital que está círcu-

•
Depois de longa 'e pertinaz enf'er- Isoiino Simões da Rocha '_ Erní- lando nos meios comereiais de ODEON _ Hoje às 7,30 horas

midade que sob os cuidados de com- lio Jannes - Cassio Moraes - Hcr- Buenos Aires um resumo de 'ele- A- PEDIDOBoiteux
petente facultativo o reteve ao lei- nani Santos - Astrogildo Vieira - clarações do sr. Miguel Miranda, _ --/Tltl'mas Exihições _Na Capital da República, onde u �

to, volta novamente ao nosso con- Walmor Rosa .- João Avaro Car- presidente do Conselho Econorni- 1) _ Urna festa para os olhos '"'lhá var ios anos reside, servindo v

é' N' I' vivio, o estimado e venerando con- doso - Elrnar Silva - Celso Cid co Nacional, constando do respec- LIma delicia para os ouvidos:ao Ex i-cito acionai, ve passar
terrâneo, sr, Nicolau José Vieira, Porto - Benjamin dos Santos - tivo texto a afirmação de que se MASCARADA TROPICALnoje, mais um aniversário natalí- •

velho mourejador -Ia imprensa local, Helio D. Açberto - Deputado João os creditos do "Plano Marshall" (Carnaval em Costa Rica).cío, o nosso prezado conterrâneo
.Nelson Demaria Boiteux, recen- vulgarmente conhecido pelo alcu- Chede - Rodolfo Dien. não forem utilizados na compra _ Technícolor _
.temenf c promovido por mereci. nha De "Barraca". de gene ros alimentícios argentí- com:

mente a 'I'enente-Ooronel, Fazemos votos para que a saúde nos, estes serão vendidos á RusSia Vera ELLEN _ Dick HAYMES _

O distinto aniversariante, otí- do velho companheiro . continue Predirflões di» ex- Ao mesmo tempo, anuncia-se que César ROMERO - Celeste HOLM e

-cíat brilhante e culto aliando a inalterável, \I o Governo argentino não pode Lecuona Cuhan Boys .

.,�, ,�",�"�,.",".,__-",>,,,,- -- nr�siden te da ONU mais abrir Cl'leclit{)s, aos 'Pais�s Músicas de:
� europeus e su -americanos que sao ERNESTO LECUONANOVA YORK,5 (V,A,) - O dr. seus compradores habituais, em
Osvaldo Aranha, ex-presidente da virtude do efeito Inflacionarto
Assembléia Geral das Nações Uni-

que isso pederá trazer á economia
Das, declarou que outubro será nacional.
um mês critico para o mundo,
Ao embarcar no avião que o le

va para o Rio de Janeiro, depois de

uma visita de um mês aos Esta

dos Unidos, o dr, Osvaldo Aranha

disse: "Se consegú imcs passar ês-
------- .. --_. .

te ano, estou certo de que tere
mos paz por muitas decadas.,

A possibilidade de uma guerra
foi reduzida a dois países - Esta

dos Unidos e União Soviética .. ,

Ésle ano será um ano critico para
o mundo, Outubro será o mês

geral instável _
crítico, depois das colheitas",

Vida
ANlVE)lSARIOS

T'te, - Cel, Nelson Demariu

<essas qual idades, excepcior-"
'

fi 1'

.meza de caráter a rualarv.,e for

te e Inconfundível personalidade,
-desíruta de elevado ccnceít o nos

-rneios militares e conta com nume-

<rasos amigos e admiradores na so

"dedade civil, que sem duvida, se

(pr·evalecerão da oportunidade para
_ homenageá-lo condignamente, A es-

sas ,homenagens associamo-nos
. _jubilosamente,

Fazem tinos hoje:
os srs. Serafim Forneroltí,

::ASA MISCELANEA dbtri
buidora dota Rádio. R. C. II
Vi.ctor. Válvula. e Diecol\.
Rua Conselhell'ú Mafra

11l'65P8'1'0 comerciante;
.- d. Cora Linharcs Blandy, digna METEOROLOGIAespôsa do sr. Júlio Blandy;

_ d. Norberta de Morais Cu- Previsão do Tempo até 14 110-

-nha, virtuosa espôsa do sr, João ras do dia 6,

Ferreira da Cunha, residentes Tempo: Em

Rf'Sut8UO' do, $Oi'tt'i(l teaízad« no dia 30 de Junho
de 1948 pe.la Loteria federe. do Brasil de .tI.côu:it .• euro o

artlgo g<> dO Decreto Lei n. 7930 de 3 clH St't�mb'/') de
1945, revíznrado pelo de D, 8.953. de 26 de Jan"'ifÓ de
1946 ctlDfvl'me ti circular n. :2 da Drretorta de Rendas
Ioternsp, Ofl 8 rle JaneÍ.·o do mesmo ano

Plano Especial. Premiado o n° 7310
73iG·-Mithl:1r-Prirutllro prémio DO valor de Cr$ 10,00000
i110-Centeua - Premio no valor de Cr$ 1.20�,OO

lnvl?J'sâo - PI't'mio no valor de Cr$ 300,00
Plano Popular ..Premiado o n° 7310

7310--Mllb&r-Primetro Prêmio no valor d� Cr$ 5.000,00 Preços: Cr$ 4.,0.0 é 3,00.
!tIO-CenteDa - Premio no valor de Cr$ '600,00 "Imp, 14 anos".

InversAo - Premio DO. valor de Cr$ �OO,OO
r

.

�ti,al DO Estreito .Pleno Allanea. 7310 - Série 8 ".O'DÍ�ÓN' '���i;ã':
, , ..

S�rie 8 o. 7310, no valor de Cr$ 50.000,00 - Tipo libera) - Sessões das Moças -ldo à noite, -o Teatro do Est.udante .

a efeito no CiDe Teatro Império Milhar -de 'Qu,,dquer ,êrie Cr$ 2.500,00 -» • Virginia Bruce - em:

�eito, um grnnde festival arUstlco Centena Cr$· '600,00 - »' , OS CAPRICHOS DE RO-BERTA
gozadíssima comédia "A Defen· Irwerllio do milhar Cl'$ 200,00 -» lt - Uma agradabilissima comédia
; NanlOl.'ados" - três atos do au·

lnversio da c!ptentl er$ 60,00 -. » romântica. \jornalista Jollo ll'rainer,
'860 espetáculo espera-se gt.'aude Série 8 D. 7310. DO valor de Cr$ 25.0G9.,OO - Tipo

cláSSiCOt.,
,· , .. ,., .,_ ;

a, pois o Teatro do Estudautc Milhar de qualquer .�rie Cr$ 1.250,OQ -» li 58 Feira - ODEON:
� muitos amigos naquele snb- Centeaa Cr$ 300,00 -» 8

- Um dos maiores filmes de to,",
lde já alcan�()u iextra()�iQ Invertia do milhar Cr$ 100,00 _... .. aos os tempos: .'êxh festivais anterlores_ .

,j 'fensora dos Nllmorados", é ID"ertiO da Cet1teaa Cr$ 30.00 -..» MIGUEL STROGOFF
uma COI. ia que' provóca constantes

I Adaptado ao Decrêto n� 1.980 .

- o Correio de Czar -
gllrgalhaàuts e merece ser apreciada por .

. Tipo liberal com:
todos.

Série 8 numero 7310 no velar de Cr$ 40.000,00 ANTON WALBROOK.
M"llhar de qualquer série no vBlor de Cr$ 5000.00 ,.,..... . ,., ••

Centena no vâlor de Ct$ 1.200,00 ODEON - e - IMPERIAL
Milhal" �a ordem im,en8 no valor de Cr$ 2;000.00 - Domingo -

Típo clássico - O máximo espetáculo de aven..

Série 8 numero 7310 DO valor de Cr$ 20.000,00 tUl'as:
Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 2.500,00 A FILHA DO CORSÁRIO VERDE.
Ceoteo8 80 vaJor de Cr$ 600,00 D 1 S

-

ue.os -e eJlsa�oes, .•
Milhar na ordem inversa Cr$ 1.QOO.OO - As arrojadas aventuras do mais.

OBSBRVAÇÕES - O próximo forteio l'�tlHz ir se--á temível pirata que o mundo já co
no dill 28 de Julho de 1948 Plf.lfl Li)terla Fe-der.sl do hn eceu".
Brs8i1, d-e eonrormidad� com o Decreto.l�i n. 7,930, de . ,�,.--"""""",,,,- ".-

1 ·de Setembro de t9�ii. Para 08 peSsoas d,e fino
Rio de Janeiro. 30 de Junho da 1948, paladat' Caf.é Otto é

Alexandre da PilZ -Fi�e61 Federal. fiem po.!'.

VISTO: Eduardo F. Loho -Diretor Tesoureiro -�f&ikidd;;-Pe,I:;;--..a'";�tme.
O. Peçanha -Diretor�G�rente. to de seu filhinho t

Convidf.m.os os senhores contemplados, que elJtejam. Mas, aão e64Dleca. que o melhol

com os seus titulos em dia, 8 virem à nossa sede, para presente para o seu "PDIPOLHO'"
receberem seus pr.êmios de acOrdo com o nosso Regu- é uma ead1!nteta de CRlWITQ
�mento. MUTUO PREDIAL.

.ern São Paulo;
- d, Edite Sampai� 'Cardoso,

digna consorte do sr, Jaime Car

doso;
os jovens Arí Sartorato, hábil

,-contaelor, filho do sr, José Sarlo�

rato;
- srl.a. ValqutrIa Ventura, Iilha

do sr. GeneraTdo Ventura;
- senhorita, Adelína Souza, fi

el de tesoureiro na Delegacia Eis
, cal;

- senhorinha Doris Míriam,
ífilha do, prof, Henr-ique .Brugg
mann:

os meninos Júlio-César, filho do

t. .. sr. Júlio Campos Gonçalves, dcli

gente representante comercial;'
'- J.oão Alves, filho do sr, José

Almt'ida de Oliveira;
- l\Iúrio-!nácio, filho do sr,

.Jorge Coe-iho, fun-cÍonúrio da Im

.prensa Oficial.

MAnIA-LúCIA

Completa amanhã seu primeiro
� ano de existência a interessante

pequerrucha Maria Lúcia; enlêvo
. do _lar do nosso estimado couter-
l'âne{) Gastão Simone de Assís,

,l.Jpero.so Delegado da Comissão da

Marinha Mercante e de sua digna
espõsa, a exma, sra. Yolanda Arru

da Ramos Acisis.
Fazendo votos para que a e::r18-

tência de ,Maria 'Lúcia se prolon
gue por muitos e venturosos
anos. apresentamos, 'neste regis
to, ao distinto casal, os nosws

cumpdmentos,

- o autor de SIBONEY - ANDA
LUCIA - MALAGUENA - SEM·
PRE EM MEU CORAÇÃO e outras
múíscas de grande sucesso.

2) - Todo o esplendor e opulên
cia da grande S, FRANCISCO:

BEIJOS ROUBADOS
- Technicolor -

com:

George HAFT - Joan BENNET'1j
e Vi vian BLAYNE.

No Programa:
1) - Cinelandia Jornal no 155

- Nac, Imp, Filmes.
2) - Fox Airplan News 30 x 48

- Atualidades.
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00,
"Imp. 14 anos".
..................... " .....

�MPERIAL - Hoje às 7,30 horas
- Colossal Programa Duplo -
1) - Um maravilhoso romance de

ernôr, extraido do Romance de K,
BERNARDT:

NOITE DE DEZEMBRO
com:

Pierre BLANCHAR e René
CYR.

se.

- Partituras Musicais de 'BE··
ETHOVEN - CHOPIN - LIZT e
BERLIOZ.
2) - Um filme Nacional de gran

de sentido humano;
PALHAÇO ATORMENTADO
,. com:

ARRELIA - MaiJy GONÇALVES
e muitos outros.

No Programa:
Jornal da Téla nO:123 - Nac. Imp•

Filmes,

�evoeí ro ;
Temperaturas extremas da ho
Ventos: De Norte a Leste, fres

cos;

'I'emperatura 8 extremas da
je: Máxima 19,5 Minima 1ª,5;

A temperatura Maxirna de
tem oporreu em Blurnenau
25,4 ,e a menor. Miníma de
foi registrada em Xanxeré
3,6,

PAlA A'
SAÚDE E
A BILEZA
DOSOLHOS

Com
umo CAIXA

de verdadeiro.
. ..

PAST1LHAS

VALDA

LEIAM A REVISTA
Q VALE DO ITAJAl

I

ALIANÇA DO LAR (LTDA.)
no- Sede: Avenida Rio Branco n. 91. ••• 5.° andar

RIO 'DE JANEIRO
on-

com

hoje .

Carta Patente D. 113.--Exl1edida pelo Tesouro Naciona!
Plano Federal do Brasil liXa_ (cY(! e flZ·

e "Plano Abanca"com

\
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Atualmente I de Ur$6.000,OO, 5 de Cr$ 1000,00 e
5 de Cr$ 500,00

'

o

s10 FRANCISCO DO SUL para NOVA VORK
Informações com W,I Agentes

F loríe nôpc 'I' _;,. Carloa Hoepcke�/A ._ CX-- Xele!ooe 1.212 ( En 1. t deg
São Prancisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A Cl - Teleloae 6 MO) R a; MACK

. _..:- ...._ ..._-_.......-------------------..;..-_._,._�,----

-1-0-'-.--"iCL�R�-G:_11
GaLLEl'TI I

,ADVOGADO 1
Crime a civllll

, Coo.tltuigüo d. Sociodod.. I'NA�URALtzAçõES i
Titulo. Declaratório.

Ouçam, diêriernerüe, das 10 às 14 horas, as euâiçõe« da.

ZYH ,. 6 Radio Difusora de Laguna,
97fJ k ilccicloe onda de 300 metros. \

Laguna - Santa Catarina Brasil,,

!El!crlt. - Praga ISde No.,. 23,.
__.....,.. --,. �_--_l0. cmt1oz. !-

Ria:. -fi!:.:i:�n:,_:JI âe perca te",po!
................................. 1 frelef.one para a Impressora Graiaú Ltda. (telefone

l manual 767), e o nosso agente o p rocurerâ para receber
\sua encomenda tipo�rá(ioa, Serviço Bemered«. Entrega
i,imediata. Preç=s sem concorrencie •

.............--"""""----------------,..,., .

i r QUER VESTlR·SE COM CONfORTO· E ELEGANCIA?
, )'OQTOAL.E<;m

.

I ,PROCURE A
<u, .OLUNTARiOS 'OA pATR" �,'" • "AND�' I �

1'1'.
',..

Age;;i�';�:;";�;;;�:;;r.lnal ", ,A !l'��t·�r'18Rua Felipe Schiní-dt. 22-.Sob.' usa II
C. 'Postal. 69· Tel.' Ij(,Pr.otetors» i Rua Felippe Schmídt 48

____�F�L�O�R�IA�No.��POL�I�'S�,--�·�==�========-�.���������,��==�-_

el

Casa Pré-fa ficadas
Dest�' CR$ 300,06 a ·'CR$, 5·00,00 ,o

..

metro 'quadr,ado'
Consulte- .'1.0S sem compromisso .

Reilriscb SIft1- B Jáo riam, 44
Tf!ldg�loama. RElf� AseH' - P;,opjilnópolis

1 )� ..

",

,I

VOlO paraSnrta. _

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Etlcie-nt..

CARVALHO, 65

'rirncteotes 44
LAVA e TINGE ROC2P..S

Reforma chopeo-
Profissional competente - Serviço repldo e garantidoI

f .,�,------,--------- . ...,... --..-------

, BOM EG,OC.IO
I
para quem possue de Cr$ 10.000,00 .até Cr$ 100.000;00 renda

I' certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.
Informações nesta redação.

.

I
_ •.---,---------'------....... 00Il

TECHICOS
o Brasil paro.' .eu

deseJ:7;"olvimento

neo€lililita da téc:nic:>\t'

litro todas as

profissõe.

ti'
I Livros Tévnicos
..... em.ger,al

:t.l\tRARIA ROSA
Rue Deodoso; 3� - Fpoli••
Atend. pelo St'lJ:Viço

Reembolllo PO.Jtal.

doGuia
. Putílica r.élaêã.o dos comerciantes e ln.·dustriá.is com seus ende-

feCOS. ,�

Cada guia -é vendido acompanhado de 'um mapa rodcvíãrío do
Paraná e Santa flat,arina.

Redação : Rua l>1-udente de Moraes, fi; 626. - Curitiba.

p:QSSOU um, 'domingo
f

.

'd Id d
.

?ora '

.

a Cl Q, e· •

� Passeando nas colónias, e viajando em ótimas estradas, apreciando
no decorrei- do ônibus matas-virgens, e belas paisagens, afinal passando
um agradável domingo.

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

'meradas, podem dirrgin-se diúriamente à Agência Brasil a rua 7 de Se-'
tembro, Fhn-inópolis.

SAlDA DA AG'flNCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTAND0 ÁS .

18 e 30 HORAS

'tt; _.. 7... em... Mi

rih rila FabrlcantG 119 dil!ltribuidol"'M dCl.� afamadafle can-'
'117.7 ftICçÕ8a "DIS'FINTA- CD RIVET. PO'.filU� um fll'c::n ..

d. ROl'timCDnto d. oa98mirat'l. l'illca<ÍO'lh brinll
bom. barato•• al4JodõolI.,morin� $ QwiamQatM
pal'Q aUa:iatlllfllil que r@oêb-,;,) dill'.�a.n,,q;ntll' dUIII

A eua. ·A CJl"PITlU",· ah�Ma III Gteft�aO dOLIJ Snrll� OomerctálatltlJ ,do lnto1"ioi'l' no ",.nUde de nu fo.s>tit'Qtn ''lm'l!!
Glnt(IJ1J d. $f�ha<n.m IJUo.li oomp&'mí&�· MATRIZ .m Flolil'i.,.�6Ii)ClUIIJ, � rJ:LIAIS om 131utlll®'n.au .., Lajf!i}c.

eM I

m.lho�" �dh:l!'lcl!!t!;
"b!.it�

WW"i#Wm,
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EM CROMO
COM S\LTO DE

BORBACHA

consumidor

�·s .

s;

'!(;:

.
,

1)/1 G GB mO fª 9?M\'ii t;). t,:';: b u� iJ &i'l

-R"O.DIAuw*n(�tD�U'j!mm
COiv\Pt\NHL\ QHi,uc\ RHODL\ BRASlLElRh\:
OlPARIAMENTO IlGfiOJl[CU,t'R10 �llO. íOtRO H.tO.\RÓ.ljI) 4·ü"d.C�i�,ú'oUdJ l31'l. são 1"/!tUlO

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

diariametl4:é, d� 9 à-s 13 e das 17 às 22 horas

RIDlO TUBÂ' IVO 9
15.30· kitacieloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA·

-

c o
Bsvisia' do Paranik' pa.ra O Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Económico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST \L, 775 CURITIBA

)

Arvores frutiferas.
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori' e Pomicrultura

H. J. Cippcr.
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Terrenos em. Coqueiros
Vendem-se. diversos, com chácara, á berra-mar: diretamente ou

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

Tlra-

Não passe sem pão. porquanto o pão é um

alimento indispensável. E, se go�!:" de fazer

pão em casa, nuncz �:_;_:::p(.>nse o Ferrnento Seco

..Fleischrnann ... Porque ,� urna garantia de qua

lidade, no volum-, na apcréncía, na textura da

massa e no sabor. E Iembre- se: agora este

famoso produto pode dispensar a re

frigeraçàl), bastando guardá-lo em lugar
seco e fresco. Veja a receita nos di
zeres da latinha.

FERMENTO SÊCO

Produto da Standard Brands of Brozil,

Clube 12 de Agosto
A Diretoria do Clube 12 de

Agosto torna público, para conhe

cimenfo dos S1's. associados, que

)1 expedição de convites para fes

tas só será feita excepcinnalrnenbe,
e até ás dezenove (19) horas do
dia da festa,..
Avisa, outrossim, que está sus

pensa a admissão de sacias da ca

Iegoria de ASPIRAN1'E. exceção
feita aos filhos de sócios.

SECRETARIA, em Florianópo
lis, 2 de, Julho de 1.94.8.

Elpiâio Fragoso, Secretario Geral.

,

,
.

I

\,
" .

"

l .•
, 'H.BRICA DE FbSFOROS (PRiJN

TA P.·FABlUCAR)
Vend�-se

Maquinário Cr$, 250.000,00'
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,.00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A .. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina".

Combata ..

'. Reumatismo
fnquanto Dorme

Se V. sofre de ctOJ'I'8 llg·udas, se .ui'ls
t.rticulaçõe. estão' iI"'hadas. isso proVI.
que V. está ee intoxiCllnclo porque seus

.

rine aão trabalham bem, Outroa sin
tomas de desordene n08 rina 5�O: fre

qüontes Jeva.ntad.... noturnas. dores nsa

costas, Iumbago, dores nas pernas, ner ..

vosismo, tonteiras, enxaqaeeas, torno

zelos inchados, olhos empapuçados, faUa
. de energia, perda de apetite, etc. �. deve
eliminar. os germes que estão arrumando
sua saúde. Cystex eombsêe : e""e..
transtômoa removendo sua causa. Peça

• � ",'. • .. .,. .. • •• ..... • .•• ,. Cystex em qualQuer �3�máci& .sob

C
.

nossa garantia de Que o aliViará "apu},,·
.

O:Ir-e Berla· mente. Em 24 hores V. se sentirá melhor
e completamente bem em uma sema.na •

.__,.-',-- - •• Compre cystex hoje mesmo. NolSello

Seu; proc,esso, de 'naturalização \o�::nds�-:: :��er�t!::as A�:�içõ�l C;stext:�*:
.

ainda não foi despachade ? ctrns. Largl�ra 47 e 313 fun.dos. CISTITES, PIELlTES E URICEMIA
" Trata-se a Rua Conselheiro Ma- ESPORTE CLUBB "TREZE DE

.

Escreva sem demora ao Escrítorío Jurídico e Administrativo' fra no 35 - n-esta cidade. MAIO"'Ca:l,xa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es- l ••• ' ••••••••••••• �.. • •• • ••• •

• •••

r...ÍRÀ· -TÉNÍS' ·CLÚBE·····
..

,-cr.It,�l'lO se encarrega de acompanhar ve requerer no Ministério da Convocação
.Justifl o que .nec.e�sarlO for á sua concessão, bem como, de registro VE'�lDE sr . Pelo presente edital convido PROGRAMA PARA O MÊS DE JU·

-de diploma, divórcio e novo casamento certidão de nascimento e de Lr� L- � . todos os associados a �omparec.e-' LI:Iq DE 1948

-easamento de qualquer parte do Paíz,
'

Vende-se finíssima sala de jan- rem à sessão de Assembléia Geral, 'I'ADT'rIa 11 =: pOMING9,Oh +: COCK-
. ,., ...

.. a' reatizar-se no dia 4 de Julho .... com Imc'lO::IS ,
01'<18.

tar e�n' estilo Renascença, ínteíra-] próximo nos salões do Clube "15 pia 24 - SABADO - SOIRÉE

,lle1lt.e trabalhada a mão e ainda lde Outubro",.às 9 horas, onde será com. íníco as. 21 horas.

não usada. Tratar à rua Saldanha Iído, discutido e aprovado os Es- DIa. �1. - SABADO - SOIHÉE

M
.

1 16· tatutos desta Sociedade. com imoio as 21 horas.
ar1ll1o,. ).

Florianópolis, 24 de junho de SERVIRÁ DE IN,GRESSO O '.rA-
....,.. .. .. .. • • ... .. • .. .. .. .. • .. .. HH8. LÁO DO MÊS DE JULHO.

CHEFE DE ES.CRITóRIO Waldir de Morais Lima, presi- NÃO ESQ U E ç tA!

Conhecedor de todos os servi- dente. A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
", •••

'
0

.

ços de escrítorio procura

..
co. loca-,

ra dos melhores profissionais da

ção na Capital ou uo interior· -' LEIAM A RE�lSTA cidade para lavar, passar e tingill

I I Cartas para"CHEFE", Rua Vidal
O ,V il.if.J.\t( PO lIfTJ".\\, I ,�. t Relo sistema suíço.

Ramos, 52 - NESTA. • J'i �. if� I!JI � �
. :tJI"\! R. Tiradentes" .- 'Fone 1922.

TINT;lJRARIA t
Só a "CRUZEmO"

ãentes, 4:4

Apólice extraviada
Tendo-se extraviado a apólice

de Pagamento Limitado n. '180.037,
emitida pelo Instituto de Previ

. dência e Assistência dos Servido-

res do Estado (I'PASE) em meu

nome, em data de 27 .de abril de

'-944, declaro nulo para todos os

f'uns e efeitos de direito e respee

tivo original, tendo em vista que
nesta data requeri à emissão

.

de
uma segunda via.

Florianópolis. 28 de junho de
1948 •

Araralty 'l'upy' de Carnpos
Reconheço a firma supra de

Araruhy Tupy de Campos e dou

fé. Plorfanópolís, 28 de junho de
i94S· Em test. JMPJ, da verdade.
Joõo Machado Pacheco. Jú'nio-r,
tabelião do 1° oficio.

,
,

,( "
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Encerrou-se ante-ontem
Federação A. -

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

'.1

promovido pela
de Brusqae.

Torneio Extra
Catarínense, Sagrou-se
Publicaremos amanaâ

de Voleibol
"

campea a equIpe
ampla reportagem'

Feminino,
representativa
a respeito.

----------�--------�------

o

';
'. -,

o VASCO VENCEU O "INITIUM:,.
DO CAMPEONATO CARIOCA

RIO, 5 - Efetuou-se ontem, no

rampa do Botaf'ogo, o torneio-dní
cio do campeonato carioca de fu...

tebol, cuja, vitória ooube à eqnipe
do Vasco, colocando-se em segun..

do lugar o Olaria.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Escore injusto para um prelio equilibrado
o 11vaí goleou o Figueirense. , S�Ui foi o «�CDrer» com 4 tentos
o prélio que domingo disputa- tuação dif'icil para arrebatar es- pois antes havia cometido toque.

ram os esquadrões do Avaí e do I.e ano o cetro de campeão, Duas Aos 30 minutos, Augusto foi ex

Figueirense, em continuação ao vezes Intervíu no certame e duas - ;'''1 do gramado por indisciplina,
Campeonato de Profissionais, foi vezes f'oi amargamente batido, es- Minutos depois Pinto, bem servido
demasiadamente injusto

•

para os tando, portanto,
-

com 4 pontos de por Saul, conseguiu o 5° tento e

alvi-negro!" a julgar pelo resulta- diferença dos "Ieadrs'' invictos que aos 33 minutos Saul assinalou o

cio surpreendente verificado no são o Paula Ram-os e o Avaí. 60 goal, falhando novamente o ar-

úlás;;i�o da cidade: 6 X 1. Com Aldo Fernandes na direção, cueiro alvi-negro. Aos 35 minutos
Não é uma contagem que se ad- �) prélio foi iniciado ás 15,55 ho- Néde marcou o ponto de honra do

mita num cotejo de grand€ movi- ras, com o "toss" í'avorável ao Fi- Pigueirense, atirando a pelota de
mentação € equilibrio de forças, gueirense. Aos 42 minutos Bráulio distância relativamente longa. Nes-
onde as duas equipes, com perf'ei- se lance falhou o guardião avaía-
\0< noção da responsabilidade que no.

a luta representava, se empenha- Os melhores do vencedor fo-
ram bravamente pela vitória das ram : Saul, Bránlio, Fatéco, Adol-
suas cores, finho, Nízeta, Boos e Ivaní. Biti-
As duas "elevens' se prepara- nho, 'I'avinho e Pinto fracos na

ram convenientemente para o fase suplemenfar, f'irmar-arn-se no

grande choque, Da parte do pú- 20 período, Felipe regular. No Fi-
blico o embate vinha sendo f'S- gueirense sobresairam-se Diarnan-
peracto com invulgar

í

ntevêsse, Uno, Mor-ací, Jair, Gastão e Néde,
porquanto. o clássico d3J rivalidade Isaías, Nicolau e Lauro regulares,
prometia agradar em cheio, Era sendo fracos os restantes.
de prever-se um escore apertado Afora o lance que redundou no
ou mesmo um empate, dp vez 4° tento, a arbitragem do sr, Aldo
que a luta não apresentava favo- Fernandes foi magnífica.
rito em hipolcse alguma. Os quadros estavam assim or-

O Imprevisto aconteceu" para gaulzados : AVAl - Adolf'inho, Fa-
espanto geral. O €squadrão alví- téco e 'I'avinho; Bitinho, Bocs e
celeste, mais feliz que o antago- Ivaní: Felipe, Nizeta,Pinto, Bráu-.
nista, realizou

•

uma verdadeira fio e Saul, FIGUEIRENSE _ Isaías,goleada e isto na fase derradeira, Morací e Díamàntíno: Minela, Jair e
já qu� o período inicial finalizou rací e Diamantino; Mínela, Jair e
com 1 x O no marcador. BRâULIO. Ul\�R�AÍl\g<]J,HORES DO Gastão; Augusto (Geraldo}," Neds,Entretanto, o quinteto atacante Geraldo (Augusto), Nicolau e Lau-
do Avaí jogou em plano superíoe atira à boca da meta, havendo Saul roo
ao do adversário; aproveitando completado a jog-a.Cla mandando a Na preliminar" os aspirantes da
com oportunidade as investidas ao pelota ás redes: Aos 4 minutos da Figueirense venceram por 1 x O.
arco de Isaías, além de mais rá- segunda fase, Saul cobrou. uma Rsnda : Cr$ 6.!t-OO,oopidos e combativos os seus joga- penalidade 'com rara, felicidade. A __,_ • �__,�""" _dores, principalmente SauI e Bráu- pelota, batendo na trave foi atín
lia que realizaram uma partida gir as redes, falhando Isaías. Aos
brilhante, enquanto dos atacantes 25 minutos Pinto assinalou, de ea

alvi-negros apenas Nede

agcadGu'l beça, o' 30 ponto avaiano e dois
Com a derrota sofrida domingo, minutos depois surgiu o 40, can-

o Ftgueir-ense encontra-se em si- quisfado por Saul, de forma Ilegal,

Fugiu O secretário
geral do Partido
PRAGA, 5 (V. A.) - O Partido

da Liberdade da Eslováquia anun-

cíou que seu secretário geral, sr,

Juraj Pavlov, fugiu para o exte
rior.
Esta é a segunda vez que foge

um secretário geral dêsse Partido
no curso de algurríãs semanas.

IA referida agremiação anunci
ou também que havia expulso vá
rios de seus membros, inclusive
Pavlov, �ara "demonstrar 'que na

da tem em comum com traidores
que abandonaram o p&is".,

QUINZENA DO VOLEIBOL
"._'-_ .._""--------

«SCBIITUB»APOIEMOS O
Como já é do dornínio público, entre nós o esporte da rede; já pos

catarinenses 'e gaúchos díspularão suirnos noção do que seja o traba
aqui, nos dias 16, 17 e 18 do cor- lho em conjunto', colimando um
rente, a elímínatór-ía da zona sul fim. Temos excelentes atlétas nes
do campeonato brasileiro de velei- sa modalidade e não nos falta, co
bol, certame promovido pela C. B. mo antigamente, uma orientação
D. e no qual se acham inscritos os técnica segura, que é sem dúvida
"síx" mais representativos de nu- o fautor prírnacíaí para o sucesso
rnerosos Estados dia Federação. de uma equipe esportiva. Para melb8�rar aA luta entre oatarínenses e gaü-
ehos, que se defrontarão agora pe- Queremos aqui avivar na memó- �Ade das DOSS8�ria do,s nOSSDS rapazes encarrega-

oV (Iia segunda vez, deverá Ievar à qua-
dra do Lira Tenis Clube assístên- dos de defenderam o nome espor- embaixadascia numerosa e entusíasta, ansío- tivo da nossa terra, que -se vão RIO, 5 (V. A.} _ Está sendo es
sa por assistir aos mais sensaeio- empenhar numa peleja muito ár- tudado no Ministério da Fazenda
113is lances de uma verdadeíra r-e- dua, de grande 'resporuabilidade, um pedido do Itamarati para a
\'anche, p{)is, como sabemos. Uo pois dependerá do seu resultado o bertura de um crédito espooial
[)1�imeiro encontro :Pomos nitida- pro,sseguimento de Santa Catarina d-estillado a reparos e melhoria
mente vencidos p.elo quadro gaú-

no oertame nac�onal e seria dolo- de instalaÇ{íes de próprios Dacio
cho. r'oso para nós um possível fracai3- nais em que .�e acham instaladas

Passaram-se os anos e Chegou o
80 da representação local. as Embaixadas do Brasil em San-

t d - tiago, Assunção Washington emomcn () e monstl'\armos aos n05- Portanto, nao devemos medir C I d Ge '1 '

, , , , - onsu a o 1'a do ' BraSIl no'sos valentes adversarIos ,do sul SaCl'IfIClOS em benefício das n08- pôrto.
que o voleibol que irão enconÚ'ôlr sas côres.

_

nesta capital, na próxima

semana,l
Todo catarinense está no

deVerj
Catá Otto traduz quahoad",!

llão é mais aquele valei bisonho, moral de auxiliar, de qualquer' for- Paça-o 00 seu forne'C\\ldor.
'sem técnica que viram anos atrás ma, a repr-esentação da E'ederação' PASTA DENTAL

-

-em Pôrto AlegJ'e. Melhorou muito Atlética Catarincuse. ROBINSON.

,Confie em JAZ

e danaa em paz!

ele o chamaa-ã

Da nou CERTA!
I
!

I
�

I

LUMINOSO
Cr$lS5;OO

********,**

OIIt1'lbuldo por:

LEVY fRANCK, S. A. - PÓRTO ALEGRE

OMEGA * TISSOT * JAZ
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DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíse
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

DO�llÇaS dos órgãos internos, espe
�ialmente

.

do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clillica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: - Pe
ia manhã: Das 7 as 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 as

12 horas na Maternidade (Clínica
de gestantes)

Á tarde no consultório das 15 a" 19
horas

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade.e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PAinas .

Diagnóstico, controle e tratamento
- especializado da gravidês. Dístur

bios da adolescência e da menopau
.sa, Pertubações menstruais, in�l'l.

mações e tumores .do aparelho geuí
tal feminino.

Operações do ntero ovarias, trom
pas, apcndice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru-

.

turas)
.

ASSISTENCIA AO PARTO E OPE-·
RAÇõES OBSTETRICAS

Doenças glaridulares, tiroide, ova-
.

rios, hipopíse, etc.)
Disturbios ill'ervosos - Ester-ilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Tcl.'
1.461

'

Resi,d. R. 7 de Setembro - Edif:
Cruz e Souza - Te!. 846.

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urin;irias _

Doenças dos intestinos, réto, anu! e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia -, Inf.... Vermelbo.

Cpn�ulta: Vitor Meireles, 23. Aten<k
.!bãrtamente ã. 11,30 hrs. e á tarde,
da." 16 hrs. em diante Residência:
V..4J Ramos. n. 66 - Fone 1.667

I
V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação

dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, det
xando seu. nome na lista de Voluntários da Ação Social Gatari
nense, em poder desta redação.

Dr. Roldão Consoni "

CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA -. MOLÉSTIAS I}E SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

cína da Universidade de São Pauto
onde foi assistente por vârios ano. d� Regi""s,iras de D'1

..

·· p"lo'Dl'aSServiço Cirúr.gico do, Prof. Alípio
COrrê ia Neto

Cirurgia do estômago e vias circula-
res, intestinos delgado e grosso, tiroi.

' DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
de, rins, próstata, bexiga, útero, do Projeto 521.B/47, deverão reauerer a validação dos seus diplomas

ovários e trompas. Varicocele, hidro- no prazo de 90 dias.
.

cele, varizes e hernas, .

Consultas: Das 3 ás 5 boras, à rua

'

,

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio), - Nos têr-
Felipe Schmidt, 21 (altos da' Casa mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

Residêncr.a:ra��;. is���;s 1j���or, 170;
REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição

Telef. M. 764 dos seus registros provisórios por definitivos.
.

----- - -- PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221
Dr. Paulo Fonte. do Consultor Jurídico, podem registrar os 'seus diplomas.

Clínico e QJlerador DENTISTAS ESTAQUAIS: Podem valiar seus diplomas.
r.on8ultório: Rua Vitor :Meireles, 26. TRA'_l'AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

Telefone: 1.4QS B A(Àneultas das 10 ás 12 e da. 14 i. URE -U UNIVERSITARIO
1,� brs. Residência: Rua Blumenau. Av. AHe. Barroso, 11, 1° andar - Caixa Postal 3.932 - 'Rio

22. - Telefone: 1.620 Direção do DR. PEDRO OLAVO·DE MENEZES

Dr. Mário Wendhauseo
Cl!nica médica de adultos e criança.

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 hor�.
Residência: Felipe Scbmidt n. 38.

Telef. 812'

,
,

Clínica Médica e Cirúrgica �o
DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
'

Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras :- Partos -

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

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Gonsultas d�s 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841 .. FLORIANóPOUS

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

DR. A. SANTAELA
(Formado pela FacuJdade Naclo,
nal de Medicina da. Universidade

do Brasil)
Médico por: concurso da Assístên
, cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno dr Hospital P".iquiá·
trico e Manicômío .rudrcíerto

da Capital Federal
Ex·intemo da S,anta Casa de Mi·
sericórdla do Boio de Janeiro
OLíNIOA MÉDICA ._- DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
ConsultarIo: 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 criançu

RUI! Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Representações .

FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
.

lU LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
.

"RiJI IIIV

"

'\.

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & cts.

Felipe Schmidt, 2 - lO. andar

utos VeterinariosPro
O INSTITUTO PINHEIHOS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

tem o prazer de connmícar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

dêsses produtos.
Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10, e vidros de 100 comprímidos de

l',fiO g.
VACI�A CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

10ú cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA' CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI�RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
I

- ... .lI'"

"

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

Almeida - telefone 1.406.

---------------_,-

REPRESENTANTE OU REVENDEDOR
Firma de S. Paulo, fabricante & importadora' de peças e aces

sórios para automóveis, deseja nomear REPHESENTANTES
ou REVENDEDOR exclusivo nesta cidade e em tôdo o

Esta,do conquanto que o mesmo tenha relações Comer-
ciais com as demais principais praças do Esta,do.

Escrever enviando fontes de referências para:
METALúHGICA LEVORIN LTDA.
Rua Ez�quiel Ramos, nO 441

São Paulo (Est. S. Paulo).

Dr. LindoUo 4. 8.
Pereira

Advogado-ContabUi,s1a
Civel �-, Comercial

Conatituigõer. d. IJOciecl<l.dea
e "en,jçoa CON)l�tos!. em geral.

Qrganizuçõ" contoheis.
Registrol a ma.rca•• dilOpon'clo.
no Rio, de COl'l'_pondenta.

E.eri-t6ria� Rua .Alvaro de
Car\'Cllho n, 43.

. "Da. 8 às la hcro,lI.
Tele�OQé 1494

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

'-'

Oficina

�.',I ... fI •••••••

Assegure desde já um

NATAL fARTO E FELIZ
'SCtn sacrifício financeiro, adquiriu
do, em 8uavc:s mcosalirlades uma

CESTA DE NATAL

��C7.E_
C7®'�
Agente nesta Cidade:

.

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

.Oo •• _ ..

Encerador
Tendo necessidade de comprar

uma ENCERADEIRA EL'É'fRi.CA,
afim ,de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de

,

apelar' para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir reunir a

importância necessária á referida
aquisição. Muito grato fica-lhes ()
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
Fpolis., 1 - 7 - 48.

Camims1&. Gravetai, Piisme:f,
Meia. da. melhorei; ,pelai me

[lores preç�)D' íl6-c.nl'l"�'CASA I

MI!
CELANEA - RuoO, Ma!rli!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na ilha do Corvo' Cena de sangue em plen.I:
Praça Quinze

OtCD1, ás dczoi Lo horas e dez jasse, indo um dos projéteis alojar-
minutos, mais (JU menos, alguns se no pulmão.

«Pele madrugada, às duas�, transeuntes que passavam pela Socorrido por populares o Sr.,

Em horas, pois, bem opacas, Praça 15 de NoYem�ro,. em trcn- Comicholi ,foi ��lCd�ata;�n�.I!�� i;ter-·
Pés descalsos, pernas nuas, te ao Banco do Brasil, tiveram a nado no H<?s�Jtal de Caridude em..

atenção despertada por três dispa- estado gravlsslmo.. .

V 1, 1
'«Todos iam !tfUGIR vacas'.

I'OS de arma de fogo, após os quais" Segundo �stamos ainda ln.fo_rm!l-"
O Iara a a egria ao I tombou gravemente ferido () Sr. dos, o motivo d� desmteJ,lg(�:,!CHl

.

.

I' Gilberto Paschoal Cornicholc, mern- prende-se a questão de; �llUJ_I.:l>...

Pi 1 J t' d T balho bro da família Cornichol i, grande- com agravos de ordem mo. ai do,

«
.

'"

capa'u QIDare O» RS l�a O ra mente relacionado em nossa Capital. criminoso, que se acha evadido.

Estão em pauta para julgllmen- Segundo nossa reportahe�l J'OIlCle
PARA -O ESTADO. �].'. d c "1". il Jul-! apurar, o autor do bárbaro ateuta-Io,

.. , i!I Lo, na Junta e )onCl.mç"o e

I
teria sido o Sr. Frederico Veras, ex-

JAND �GUS; Igament.o, da Justiça do Trabalbo, chauffeur de nossa praça e ',iual
Morreu Monteiro Lobato. Encerrou sua eJ.''''';llcia atribulada. H(,- os sexuíntes precessos : propríetário da �nha de ônibus

mem de letras e homem bom trabalhador, A luta pelo petróleo, há anos I Ho,j;, ás 14 horas: processo nO

I
"CIRCULAR".

I Epassados,. exanri�-l�e as fôrças. A política fê-lo maior �os olhos do po- 87,' em que é reclamante Maria Ao avistar�l1��, M no local ací
vo. quando recrrnunou os que se empolgavam pelo pouer c craru con- Conceição de Oliveira Rosa e re- ma mencionado, a vítima ivnerpe
ara os anseios Iegitimos da massa. clarnaâa a Fábrtca de Rendas e lou o criminoso, dizendo, mais ou

Mas, ainda assim, com a saúde por um fio, Monteiro Lobato escrí- Bordados Huepcke S. A. Objeto: menos o seguinte: ."Vem cá, vamos
nos acertar". Tanto bastou parator, livreiro, tomou sôbre os ombros a tarefa de firmar uma literatura suspensão. que o criminoso, que ainda estava

para as crianças do Brasil. Amanhã, ás g horas: processo li. alguns metros da vítima, se e�-
Foi ele quem disse lJue o livro era uma mercadoria. E, como mer- nO 6ô, em que é reclamante Adu- condesse por trás de um automo-

eadoria, teria que ser vendido não sOmente nas livrarias como também
.

I vel dos que fazem ponto na calçada
JJ ceei dos Santos Barreto e rec ama-

do lado do jardim- e dali o alve-
da a Sociedade Exportadora de ---------------------------------

�lv���il;l�é�i�· f��t�o� j�,���ii�:.ÇãO, Fallc80 subitamente Monteiro Lobato
o Rio á (A; N.) - Faleceu subitamente em São Paulo, o escritor Mon-

Dia 8. ÚS 14 horas: processo n
toiro L(;bato, nome de excepcional relêvo nas letras nacionais, através

90, em que é reclamante Raul Ja- de muitas obras que se espalharam sôbre vários e .ímportantes setores·
De luto tôdas as crian- cinto Ferreira e reclamado João da Bossa vida e autor de vultosa e apreciada biblioteca infantil. Tôda

Teixeira da Rosa. Objeto. aviso a imprensa dedica ao Iutuoso acontecimento profundas expressões de

pesar.

FlorlallôpoUs, e

Exporuio coisas bem CrU8&,

No roda-pé do jornal
Contou mais uma das suas:

o ilustre doutor Cabral,

nas mercearias.

prévio.
Dia 1), ás 14 horas: processo n?

91, em que p reclamante Lidio de

Sousa e reclamaúo F'lordcaldo Sil

veira. Objelo: salários, aviso pré
vio e diferença de salários.
Dia 10, ás 9,:30 horas: processo

n? 93, sendo reclamante Alvin Ma

riano Sousa f' reclamado Manoel

Venâncio Silva. O:DjeLo: trabalhos
axtraoi-dinár-ios.
�__-"'__·_...-�....·�· . ._...·-·-..._HWwI

As Reinações de Na,;t;iaho, Picapau Amarelo, Emil ia no País da
Gramática, a Aritmética ele l<;mília e tantos outros Iívros puramente de
dicados aos nossos filhos foram alegria, furam enlêvo e foram tranqui
lidade no mundo dos nossos Iares,

Hoje o Picapau Amarelo cobre-se de luto.
ças do Brasil, De luto pais e mães.

E, quando centenas de pessôas desfilam perante a câmara mortuá
ria de Monteiro Lobato. temos creteza que é o próprio Israsr! que re

verencia a .memória di) S('11 escrito!' e patriota,
Tudo êle sacrificuu em prol da alegria das crianças e' na -Ief'esa dos

mais Iegítímos' interêsses da 110:i'" Pátria.
Cantou, como nenhum outro, :1 vida do nosso Jeea Tatú, o homem

desprezado do interior, cabocla valoroso que, sózínho, afronta () ser

tão desgraçadamente esquecido.
Nas menores cousas Monteiro Lobato era grande, Imensamente

grande. Sabendo que as nossas crianças nem brinquedos podiam ter,
num dos seus livros chamou de monstruosidadc à taxação de ímuôstos
sôbre cavalinhos de pau; bonecas de pano, carrinhos de folhas de nau ..

dres, etc.
Monteiro Lobato interpretou C0m dignidade nossos sentimentos de

grande afeto às crianças, sentimentos que nêle se otrnavarn maiores
porque êle soube ser a criança mais velha do Brasil e a mais querida
de tôdas a·sITianças.

Monteiro Lobato cumpriu heróicament� sua tarefa. Morreu. Mas.
nÓS que f'ícamos e os nossos filhos, mesmo tristes com a separação, con
tinuaremos juntos na leitura dos seus livros sempre novos e procura
remos fazer voltar a alegria ao Píeapau Amarelo. Ouviremos Dona Ben
ta retomar o fio' dos serões naquele sítio e dizer para a preta Nastácia,
para Emília, Narisinho, Pedrinho, para nossos filhos: Nosso velhinho
muito querido não morreu! Sua vida continuará' sendo vocês, meus
amados netinhos!

E, Emília, mesmo chorando dirá: Dorme papaizinho!' Encheremos
de risos e de alegria o teu sono! Continuaremos unindo todos os nossos
irmãosinhos e faremos a felicidade do nosso Brasil.

."

Hoje, no passadO
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1369 na pequena cidade

de Husinctz, ao sul da Bohernia,
nasceu João Huss, que foi queima
do vivo a 6 de junho de 1415, em
Castança;
- em 1729, nasceu em Ribeirão'

do Carmo, o poéta Claudio Manoel
da Gosla, ,que suicidou-se' quando
preso na cadeia de Vila Rica

.

(Ouro Preto), c.omo. um dos Incon

fidentes, em 4 de julho de 1.7809;
- em '1836, perto da margem

Empossada a nova Diretoria do Rotary �:e�;n��t;t;:�a:�o o�:�::U,d�
Em ses.são solene, re'alizada. ás te o jantar a seguir sel'vido, os

Lima derrotou um carpo ue anar-

20 horas do dia 3 do correute� no companheirO's Bonna,ssis, despe- quistas do Pará;
Clube XII de Agosto, foi em.pos- dindo-se do cargo que ocupava

- em 1839, os revolucionários

sado o' novo ,Conselho Diretor do no Conselho anteriOJ.· e saudando rio-grandenses foram desalojados
ROtlllTy Clube de Flol'ianópo!iS\ as autoridades e visitantes pre- ,de Barra e Carniça, na 1;.aguna;
assim constituído: Presidente - sentes; o companheiro Cúneo, pa-

-em 1845, tomou pOflse da sua

Adalberto Tolentino de Carvalho; ra dar posse ao novo ,Presidente; cadeira o senador Antônio Carlos

Vice-Presidente - NoberLo Rhil; o compan:heira Tolentino, para
Ribeiro de Andrada Machado;

10 Secretário, - Wilson Alves IPOS:S-8 ajas demais membros do
- 1847, em Porto Alegre, fale

Perpetuo; 20 Secretário - Do- Conselho e, a seguir, para agra-
ceu o senador José Felic.iano Fer

mingos B. Trindade; Tesoul'e�ro decer sua eleição; e, finalmente, nandes Pinheiro, Visconde de São
- ,Calvy de Souza Tavares; Dire- o companheiro Ilmar, fazendo a Leopoldo, na.�{)ido em Santos a 9

1,01' do 'Protocolo - Ilmar de AI- saudação ás damas presentes.
de Maio de 1874;

meida Correa e Diretor Sem Pas- No transcorrer da Hora da Ca-
- em 181%, quando viajava no

maradagem, fez-se ouvir o Dr, rio Paraná, de Corrientes para

Othorr da Gama Lobo D'Eça, agra- Buenos Aires, e em consBquencia
decendo a homenagem :prestada

dos ferimentos recebidos na gran

ás autoridades 'que ali se encon-
de Batalha de Tuiuti, a 24 de MaiO

tra,vam, .enquanto que os compa-
do mesmo ano, faleceu o Brigade,j

nheiros Ilmar, Morilz e Bonnassi,s
ro Antônio de Sampaio, nascido no

tl�anscorreram sôbre assunto; ati-
Ceará.• de Hoje é o Patrono da

nentes á vida, rotoriana, inclusive
Infantaria de nosso Exército;

sôbre a eleição do 'novo, Pl'esiden-
- c'm 1871, na Bahia, oont.ando

te âo Cupim, recaida' sôbre o com-
apenas 24 anos, fal·eceu ,o poéla

panheiro Cúneo, ullânimemente.
. Antônio de Castro Alves nascido

ROTARY continúa, poi�\o desen-
em 14 de ,]\1ar(}o de 1847. Ê o Pa.

volvimenta de seus objetivos, en-
'trono da cadeira nr. 7 da Ac.ade

tr.e os ,quais se destaca o do leal
mia Brasileira' de Letras.

companheirismo como .elemento AlldJ'e Nilo Tadasco

capaz De proporcianor as melho- -Se�Ter��-t;;-�;��h;�?-'
res oportuni dades para bem ser- Tinturaria CRUZEIRO�"
vir! Rua Tirade'nte!l 44

------------------------�-----------------------�,,-----------�---------

ta - Arnoldo Suares Cúneo.
A reunião, que transcorreu. com

entusiasmo, compareceram altas
,autoridades do Govêrno, entre as

quais merecem destaque os repre
sentantes do Exmo, Snr. Governa
<lor do Estado e do Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legis
làtiva, o Sr. Secretário da Segu
l'ança, os Srs. ComandanLes da
Base Aerea ·e da Fôrça Policial,
assim como Senhores, Senhoras e

Senhoritas da nossa Sociedade, co

mo convidados especiais.
Após o Hasieamento da Bandei

ra ,Nacional, procedido pelo Sr.
Representante do Governo do
Estado, usaram da ):>alavra, duran-

Será expulso da UON o de,. Lour8n�ãt),·
S. Paulo, ,� (V. A.) - A Comissão Executiva Estadual da U. D. N.

reuniu-se, deliberando convocar o diretório Estadual para segunda-fei
ra a fim de aprovar lU11 comunicado excluindo dos quadros partídáríos
o deputado federal Romeu Lourenção. Diz o comunicado "que muito se

.

esperava da atividade dêsse representante do Partido". E acrescentg;
"Enganaram-se porém quantos lhe deram os seus votos. Empossado em

'sua cadeira no Palácio Tiradentes, o sr. Romeu de Andrade Lourenção
mostrou-se incapaz de exercer o seu mandato, ausentando-se do plená
rio e contentando-se com a percepção do subsidio. Nada faz nem tem"
feito além disso".

lA nacionalização
I do petróleo

RIO, 5 (V. A.) - o deputado Conferência do pré'fes'or
Lameira Bitencourt, já entregou Beverâ Boiteux
ao deputado Cirilo Junior, presi- Encontra-se há dias mista capi-·
dente da Comissão Mista das Leis tal o nosso ilustre conterraneo dr...

Complementares, a redação do ati- Bayard Demaria Boíteux, professor"
Leprojeto de 'Lei de Defesa do da Escola de. Aereonautíca e d8; ..

Estade, ,.

';>.1 Faculdade de Filosofia do Instituto'>'
O ante-projeto original sofreu La-Fai te, que veiu €specialmente.

substanciais modificações. A ma- para representar o Centro Naci6'

teria pertinente aos delitos come- nal de Estudos e f}efesa do Petrólea
tidos contra o Estad{) por meIo na instalação e posse da diretoria.
da imprensa e radio, foi excluído do Centro ,Calarinense d{' Estudos··
do projeto, ficando para fazer e Defesa do l>etroleo. '"

parte de leis especiais. O professor Baya.rd Boiteux :pro-�
'No toc.ante ao funcionalismo nunciará uma conferencia sobre

publico, �tabeleceu-se a penali- "A Questão do Petróleo" hoje, ás··
dade de afastamento do servidor 2G horasf no ,Clube 12 de Agosto.
acusado de pratica ou idéias sub- A 'entrada para essa conferencia.,.
versivas, sem prejuÍzo do seus será frallqueada ao publico.
vencimenios.

Lei de Defesa
do Estado

ElllIlregue bem o seu din:hel,
ro, comprando ações do �Colé.
gio Barriga.-Verde".

PASTA DENTAL
ROBINSON

FRECHAN:DO •••
Em sua· edição de sábado último, o jornal udenista bordou,

em arabescos rendados, originalíssimos comentários sôbre duas
secções eleitorais, renovadas recentemente em Corupá. Peja
vez primeira conseguimos encontrar humor no órgão da oposi
ção. A local em referência, de verdade, está engraçadíssima.
De lamentar, entretanto, que o seu autor a burilasse naquelas
tristíssimas condições emocionais do palhaço do soneto: com o·

coração despedaçado pela amargl1rante derrota udenista, de 41
por 261 votos. Vir ao picadeiro fazer gra�olas ao público a pro
pósito de uma sumanta dêsse pórte deve de ser realmente dolo
roso. E se ao piolinesco escriba, não faltou classe, sobrou-lhe
esquecimento. Em arrumando sua barraca no Diário, errou Q>

pulo: foi falar de corda em casa de enforcado. Em Santa Cata
rina já aconteceu isso de um partido escolher no partido adversá-..
rio o candidato que deveria ser eleito' e o que deveria ser der
rotado. Quem fez a escôlha fomos nós, o nosso partido! Elege-·
mos um derrrotado e derrotamos um eleito! O nosso eleito foi.
o sr. Abelardo Luz. E o nosso derrotado foi justamente o dono
da casa e do Diário da Tarde: o sr. Adolfo Konder. Essa mano

bra foi feita porque nós tinhamos elementos para fazê-la. Em
com os desitnos do município, o prestígio do ilustrc depuatdo
petir á façanha. Em 23 de novembro, quando estava em jogo,
com os destiuos do município, o' prestigio do ilustre deputado'
Artür Müller, a U. D. N. levou às urnas corupaenses todo o seu.

eleitorado, isto é, 27 eleitores nas duas secções renovadas. A
votação do P. S. D. foi de 243 sufrágios, Na renovação de 27 de
junllo, o imenso eleitorado udenista cresceu: passou' de 27 vo- .

tos para 41. Êsses números mostram originariamente que à U.
D. N., em Corupá, não' estava em condições físicas e numéricas
de influir no resultado final do pleito. Os votos com que con

tava, deu-os todos aos seus candidatos João Lucia da Costa
(dois votos) e Rodolfo Zimermann (trinta e nove votos). Este
último, apesar disso, não foi eleito e. ficou sendo o menos vota
do da chapa udenista. Se tentasse influir no partido adversário�
teria reservado apenas 16 votos para a legenda e descarregado
os demais ... Com 16 votos - menos de 4% do total - atingiria o

quociente e elegeria um vereador. Ai está a prova de que não
dispersou sequer uma cédula, das dos seus eleitores e das dos
que lhe forneceu o chefe local do P. R. P., sr. Lins ne Sou:-oa,

Além do fiasçÇl de falar em corda na casa de um enforca
do, o cronista d esábado cometeu outra gafe tl"emem�a: provou
que o Diário .é um jornal mentiroso. Amanhã mostl':.u·cr,lOS isso .. _

Guilherme Tal

"
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