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'"Ri - g. , H 11 'Cairo, 8 �u. !�eO�!nde Ber-
, r ,essor D a nadotte ficou de 'anunciar hoje ao

IV meio dia, em Bododes.: a decisão
Há, nas apreciações do professor Robert King .Hall, a respeito do final Sõbre a prorrogação da tre-

ensino público em 'Santa Catarina, expressões como estas: "O Estado
gua, na Palestina. Mas admite-se

eontinuou construindo escolas, excelentes escolas. Construiu-as íntelí-
que sua comunicação soí'ra algum

gentemente, onde era necessário e de tal maneira que preveniu futuras atraso. O 'Comité Politico da Liga
necessidades". Como se vê, não há reservas 11a sua admiração à cêrca Arabe esteve reunido durante tres
dos progressos realizados, naquele sentido, durante os' oito anos que horas, esta noite, e em seguida o
decorreram entre a sua primeira visita ao 'nosso Estado e a recente. secretário-geral declarou que a tre-

Qualificou de excelentes as escolas construidas nesse período. Con-
gua não seria prorrogada. Mas essa

-ceituou-as de inteligentemente localizadas, sob critério governamental declaração foi feita antes de os es

que não escapou à sua aguda visão sociológica. Nem lhe passou em [ul- tados árabes receberem o apêlo do
gado a circunstância de visarem essas escolas o desenvolvimento local, Conselho de Segurança das Na
as futuras exigências do desdobramento das classes, 'a evolutiva adap- ções Unidas. E notícias de Amman
tação dos estabelecimentos aos progressos do meio. Quer isso dizer que dizem que os Estados Unidos e a
f' Govêrno do Estado tendo a chefiá-lo um homem público de vigoroso Grã-Bretanha estão exercendo 1'01'
entusiasmo pela cultura popular - como o era o sr. dr. Nerêu Ramos -

te pressão sôbre os árabes, no sen

previu aquelas eventualidades, como as veria urna notoriedade norte- tido de evitar o reinício das hostí
americana especializada no problema e afeita a tratá-lo no seu país lidades.
com a autoridade de mestre de Sociologia Educacional c de Educação
Comparada. Nesta posição, é que o professor King Hall poude acres-

R d
-

centar, sem nenhum constrangimento, às suas observações o seguinte e Deao DO consumo
juizo extraordinàriamente lisonjeiro para nós: "Fez (o Estado) progre-

de enerO.18dir gradativamente os seus primeiros modelos até possuir hoje um tipo
.de escola elementar, que, penso, é o ,melhor para as exigências locais Berlim, 8 (U. P.) _ Os governa
do que qualquer outro' que eu já vi no Brasil". O emérito catedrático dores militares das três zonas aci
das Universidades norte-americanas assim, portanto, deixou o seu aplau- dentais ordenaram uma redução
50 ao programa de educação popular empreendido pelo Govêrno do severa no consumo de energia, nos

Estado, sob orientação patriótica e democrática e visando à progressiva seus setores de Berlim. As índús
integração do nosso aparelhamento educacional, bem como dos nossos trais, os transsortes urbanos e as

prcessos de ensino, nas modernas aquisições da Pedagogia. É de acen- residências receberão menos ele

tuar-se, porem, que, a, despeito da salient� I;lreocupaçã� adm.itIist:�t�va tI'í.cidad�> dirrriníuíndo-sç também
no tocante à instalação da escola em ambiente consentâneo às exrgen- a iluminação pública em setenta e

,cias do novo con�eito da educação, o govêrno Nerêu Ramos, em Santa cinco por cento.
Catarina, teve ainda de transigir com os imperativos do desenvolvimen- . Com isso, espera-se reduzir de
to extensivo do problema de alfabetizar e instruir, criando escolas para um terço o consumo de carvão,
cujo provimento só disporia de elementos" sem a integral formaçã� téc- que é atualmente de cinco mil to

nica. É certo, sim, que, em larga área escolar do Estado, a qualidade neladas diárias, trazidas 'por via
da escola, como centro de preparação para a vida em sociedade, já aerea.

ensaia a educação com êxito e eficiência dos educadores. Certo, tam-

bém os institutos de aprefeiçoamento técnico-pedagógico e vocacional

constituem no plano das concretizações do Govêrno de Santa Catarina,

uma 'nota 'de flagrante realidade. Nem de outro modo t�ria�os ch�
gado a merecer do acatado lente da Universidade de Colúmbia, concei

tos como os que escreveu nas suas "Notas e viagem": ......, "Os professo
res parecem agir como se lhes desse prazer o ensino - e nisto está a

mudança essencial". Antes, já dissera de sua concepção da e�col� mo

derna: "Escolas compõem-se de gente experimentada na d�dlcaçao ao

-seu trabalho e atividade incomum e singular de inspirar as crianças para

que sejam completos cidadãos e cidadãs".
. .

.

Estamos, pois, em condições de expôr-, sem o �mmo constrangi

mento as nossas realizações no panorama da educação popular. Santa

Catarina tem feito, mercê da clarividência de estadistas como o atual

Vice"Presi,dente da Republica ,e ex-Governador do �tado, g:an�es. e

honrosos progressos, no senti.do não só de difundir � tnstruçao pubhca,

para reduzir os índices de analfabetismo, mas tamb�m de apurar e es

pecializar a escola de educação, tal como a prec�mza o pr�fessor Ro
bert, o qual, em 'airosa referência ao que nelas VIU entre n�s:, declara
que "há mais atividade e movimento espontâneo e menos rigIdez ma

gistral com menor trabalho para a memória dos estudantes".

Tudo isso é, sem dúvida, confortador, lisonjeando-nos com a

realidade do que já possuimos, em matéria de ensino público, de orien

tação educaeional e ,<}e aparelhamento pedagógico, inclusi\te. prédios .ante,

os quais o ilustre mestr� de Educação Comparada e de �ociologia.Edu- 8rev.e dA mineiros
cacional teve afirmações como esta: "Santa Catarina desafia qualquer

Washington,8 (U. P.) _ Sabe-se
comparação com qualquer pais do meu conhecimento, relativamente

que o govêrno já está tomando me-

Jaos novos edifícios escolares". didas para recuperar um mandadO
Contl·nuareI1l0s. O assunto presta-se ainda a consi,derações de outra . .

fJudICial, destinado a azer cessar a
<lrdem.

greve nas minas de carvão perten·
centes ás uzinas de aço. Dez com

panhias I siderÚrgicas apresentaram
queixa contra John Loius e sua

União dos Mineiros, acusando-os
de prátiacas trabaIhistas ilegais.

Greve na França
Paris, ,8 (U. iP.) :- A greve de

hoje constitue mais um golpe con

tra o govêrno Schuman, cuja vida

já ficou seriamente ameaçada vela
súbita revolta socialista contra, o

gabinete. Pela primeira vez desde

que os comunistas foram expulsos
do govêrno, há mais dum ano, os

socialistas desertaram da maioria

para votar com a extrema esquer
da, nos debates Mbre o orçamento
militar. Schumann, alarmado, pe
diu o adiamento da sessão e con-

,vocou o gahinete para uma sessão
de emerg,ência, ,que durou quatro
horas. Nesse conclave, o Ministro
das Forças Armadas foi autorizad,o
a pedir um voto de confiança
quando julgá-lo necessario.

Novas grevesBitParis, 8 (U. P.) - O Ministé- ecomecoo a o a
na Palestinario da Fazenda, com suas agências

bancárias e col,eLorias de impostos,
está fechado hoje em consequên
cia da greve de ,s·essenta mil em

pregados, ,que pedem aumnto de

ordenados. Desta vez a greve foi

proclamada pelos membros do Sin

dicato Anti-comunista da Força
dos Trabalhadores, que no inverno

passado furou a parede organiza
d pela Confederação Geral do Tra

balho, de ,tendências comunistas.
Alguns membros desta também es

tão participando do atúal movimen-
to.

'
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Londres, 8 (UP) Ja recomeçou a

lut ana Palestina, segundo anun

llia um despacho de Tel Aviv pa
ra a Exchange Telegra:ph. Diz es

sa noticia que tropas ,egípcias lan- Lima,· 8 (U. J>.) O govêrno
çar-am uma ofensiva contra a coIo- anuncia .que autorrizou os Tribu
nia judaica de iBeertuvia, perto de nais Militares de Cuzo a inici'ar o

Is<Jub, na costa meridional. julgamento do coronel Llosa e

Trankes, metralhadoras e arti- seus cumplices, por crime de rebe
Iharia são usados pelos egípcio.s, lião. Acredita-se que os oficiais
que ,foram imediatamente enfren- 'que não fugiram serão submetidos
tados pelas fôrças israelitas. á Côrte 'Marcial.

Por crime
de rebelião

k
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Na AssembléiaL1itutjiVI:J
Da tribuna áa As'Sembléia,'p <;ib.u$tre .âepuiedo ,"Ciirfos·
Seáta defendeu a necessidade de serem suspensas as

reett.içõe« ultimamente impostas à indústria carvoeira

do
/

eul-ceterinenee. A proposição que o nobre repre
se�tante pessedista fez, nesse sentido, foi aprovada

por.unanimidade.

O primeira orador na sessão de autoridades acima mencionadas no

ontem da Assembléia Legislativa, sentido de 'que fôsse socorrida, por
foi o deputado Biase Faraco, do assim' haver Imprescindível necessi
P. S. D. - Referindo-se ao primei- dade, a indústria carbonífera ca-

ração. Lembrou, que os Estados, de carvão.

Santa Catarina e Rio! Grande estão - Bulcão Vianna - U: D. N. -

Perc-ebendo as razões que militam
em favor da atividade parlamen
tar do seu colega pessedista, em o

seu e no nome da U. D. N. apoiou
integralmente.
- Calil Bulas - P. S. D. - :.

Sempre que fala o deputado Calil
Bulas, é certo que oportunas são
as suas palavras. Ontem, em abo
no das palavras do deputado Car
los Seara, deu-nos, mais uma vez,
razão para que o apreciamos. PQlÍs,
com raro br-ilho e segurança, des
tacou o acêrto da proposição do
seu colega de bancada, na preten,
dida solução do problema do car

vão, em perfeita ligação com o

porto de Laguna, o nosso' mais im
portante' porto do sul, que, cada
,vez mais, necessita de maior apa
relhamento.
- Raul Schaefer � P. S. D. _

Com a' palavra, solicitou e obteve

urgência e dispensa da publicação
da redação final do projéto do Ite
gimenLo Interno, a-fim-de que en..

Ire, desde logo, em discussão e vo ..

tação.

ro aniversário da promulgação da
Carta Magna do Rio Grande do Sul,
disse o deputado Biase Faraco que
o í'ato era auspícíoso par assinalar
o retorno ao regímen constítucío,
nal de uma elas unidades da Fede-

ligados não apenas pela vizinhan-.
ça geográfica, mas 'Sobretudo por
episódios da histórfa pátria, ..como

a epopeia, farroupilha ,e a guerra
cio Paraguay.
Finalizando, propôs, o deputado

Biase Faraco, um voto de regcsíjo
por 'essa efeméride, dando-se co,

.

nhecimento do mesmo ao presíden
te' da Assembléia Legislativa e Go
vernador do vizinho, Estado.
- Bulcão Vianna - U. D. N. _

Apoiou em o seu e no nome da U.
D. N. o solicitado pelo colega pes,
sedista deputado Biase Faraco.
- Cardoso 'da Veiga e Braz Al

ves -;. respectivamente do P. R. pj
e P. 'I', B. - enviaram à Mesa de
claracão apoiando as homenagens
soliciLadas para o Estado do R. G.
do Sul.
As homenagens solicitadas mere

ceram aprovação unanírno de tô_
da a Casa.
- Carlos Seara - P. S. D. - Fa

lando pela primeira vez, na nossa

Assembléia Legislativa, mostrou,
desde o início de 'sua oportuna ora

ção, de quanto cuidava dos inte
rôsses do povo e, muito partjcular
mente, dos múltiplos interesses do
nosso Estado.

Independência
da Ar�entina

Transcorre hoje a data da
Independência da Nação Ar

g>entina, constituindo motivo
de troca de congratulações
entre ,os países do' nosso Con-

tinente.
A República Argentina, a cu

jo povo nos liga uma amizade'

cada vez mais ,estreita, ",erá,
nesta data, alvo d�s mais ex

pressivas manifestações de so

lidariedade do Brasil, q�e as

sim reafirma a tradicional po
lítica' de bôa vizinhança, fOI;
talecida através da história

polftica de ,ambo's os países.'
Dia de festas nacionais para

a nobre Nação irmã, também
s'erá de regosijo para nós, os

Brasileiros, que nos 'alegramos
com o seu' progresso e admi
ranlQlS a sua cultura.

Exposição de pintura
Instalar-se-á hoje, às 17 horas.

Na tribuna, referiu-se o deputa- no andar térreo do prédio n. 22,
da Carlos Seara à nossa política' à praça 15 de Novembro, uma Ex
carbonífera, comentando-a com

.posíção de quadros europeus, que
largo e esclarecido descortínio. tem o patrocínio de S. Excia.
Acha o ilustre legislador que a Revma. Dom Jaime Cardeal CAma

indústria carbonífera catarinense
está em verdadeira situação afli
tiva e angustiosa, visto que certas
medidas por parte de consumido

res não vêm sendo obedecidas. Na
tribuna ainda, disse que, segunda
feira pp., tomõu parte- em uma

reunião, na cidade de Cresciuma,
em que ficou resolvida a ida de
uma .

Comissão à Capital' Federal

encarregada de, junto às "autorida-
des competentes, especialmente
junto às S. Exas. Snrs. Presidente
da Repú.blica, Ministro da Marinha
e Ministro da Viação, tratar da so·

lução de tão. angustioso problema.
Terminou o seu discurso; propon
do à Ca'Sa passasse telegramas ' às

..

tarnense.

Aquí, deste nosso cantinho, en

víamos ao deputado Carlos Seara
as nossas congratulações em face
da sua mais que oportuna inter

ferência, em benefício do nosso

ra, e o apôio do sr, dr. Adalberto
Tolentíno de Carvalho, digno Pre,

feito. Municipal.
Serão. expostas 60 telas, entrr as

quais estarão obras dos melhores
pintores europeus modernos.

O produto da Exposição rever

terá em benefício dos a'rtistas vi.
Limados na guerra.

Palácio do 801erDO
O sr. dr. José Boabaid, Presicien

te da A&sembléia Legislativa, no

exercício. do cargo de Governador
do Estado recebeu os seguntes te.
legramas:

,
- "Rio; 7. - Muito agr.adeço O'

telegrama de V. Excia. comunican
do-me a designação da Comissão
Estadual do IBGE. Cordiais sauda
ções. (a) Leví Ca1'nei1·o".

"Itajaí, 5. - Tenho o prazer
dê comunicar que, ,em ses,são so

lene, ontem realizada, foram en

tregues ao MuniCípio. pelà dr. Leo.
berto Leal, Secretário da Viação.
Obras Públicas ,e Agricultura, as

plantas cadastrais da cidade, que
muito virão contribuir para o nos
so desenvo1lvimento. Apresento a
V. Exa.! em nome do. Município e
no. meu próprio, -os melhores agra
decimentos. Atenciosas saudações.
(a) Arno Bauer, Prefeito".

Providência policial·
.Manaus, 8 (U. P.) - Foram fe

cha.das de improviso as casas de ta
volagem desta C/apitai em obediên
cia a uma ordem do ,gover�ador
amazonense. Não são conheCidos
os motivos da providencia.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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· QUINÁRIOS para arroz em casca, Programas da N B f.1
orarlo du's empre.. ,

1 Máquina p/henef'ícíar arroz, 2 Tratores "FORDSON", sendo. .' • -u-

d
'..

, com pouco uso, da afamada mar- um funcionando e outro desmon-
nara O BrasUsas ro OVlarlas ca "TONANNI" com dois brunido- tado. li

Ires e classificador: de tipo "TRIER" 1 Trilhadeira p/arro,z. com capa-

capacidade para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários.

quilos, beneficiados em 10 horas 1 Arado de dois discos para tra-

de serviço, tor, marca "OLIVER".

1 Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de oito linhas,
H. P. efetivo, da afamada marca americana, marca "'I:HOMAS"
"BOLLINDRS", completamente no- p/arroz ou trigo.

- Joinvl1e '

voo Os in teressados queiram dirigir-
1 Dinamo para 6.000 velas, com se á IRMÃ,OS GLAVAM, Florianó-, 22.15-22.30

instalações completas,' Isto é, qua- 'polis, Rua João Pinto: n. 6 - Cor-

dro de mármore com reostato, am- respondência para Caixa Postal 42,
perímetro e demais pertences. Fpolis.
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Viacão Aérea
.»

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL .- 13,55

Norte
Terça-feira

CRUZEIRO DO SUL - 12,00 --:

•

, Norte
VARIG - 12.30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - 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
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

fluI
. Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL
l'<lorte

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

.

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Domingo
PANAIR - 9,40 - Norte

6ul
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
PA�AIR - 12,47 -, Sul.

".
'.,H
!I,H
II....
••••

7,20

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Oístõvão - Laguna

7 horas.
'16 horas.

I Auto-vtação ltajal - ltajal _ 111 ho-
Expresso Brusquense - Brusque -

raso
.. Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 boras,
Auto-Viação Catarinense

_ II horas.

Auto-Viação Catar1nense - Cur1t�ba
- 5 horas.
Rodoviária Sul-BrBIIU - Pllno Alegre

_\ 3 horas.
.

Rapldo Sul-Brasüetro - JOlnv1le -

âs 5 e 14 horas.
TERçA·FEmA

Auto-Viação Catar1nense - POrto Ale
gre - 6 horas .

Auto-Vtaçâo Catarmense
- 5 horas
Autc-Víação Catartnense

- 6 horas.

Auto-Víaçâo Catarlnense
- 6 horas.
F:xpresso São Cr!&tóvAo - Laguna -

7 horas.
Emprêsa GlÓria..!,_ Lagun.a - 7'A1

" 6 Ih. horas. .

Expresso Brusquense - J3rusque -

16 horas.
.A'".to-Viação Haja! - ltajal - 15 ho-

ra., " i.
Rápido Sul Br'astletro _ Jolnvlle _ às

5 e 14 horas.
QUARTA-FERA

'Auto-Viação Catarinense
_. 5 horas,
Auto-Vlaçâo Catarínense �- Joinvlle

<
- 6 horas.

'Auto-Viação CatarlnelllM! - Laguna
- 6,30 horas.

'

,

.

Rápido Sul Brasüeíro - Jolnv1le _ a-
5 e '14 horas.
Expres,so São erístcvac - Laguna -

7 haras.
Expresso Brusquense - Brusque -

,16 horas,
Auto-Viação ltajal - Ita,Ja1 - 15 ho-

ras:
.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas. '

.

RodovlãrIa Sul, Brasil - POIrto Alegre
- 3 hora.s.

CUritiba

JoinvUe

1.....
",..
n,..
....

QUINTA-FEIRA
Auto--Vlação Catartnense

Alegre _ 6 honas,
Auto-Viação Catar1nense

- 5 horas.
Auto-ViaçAo Catarinenae

- 8 horas.

Auto-ViaçAo Catar1nense � .Tubarão
_ 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas. ,

Expresso São Crtstovão - Laguna -
7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 8 1/2

e 7 .1/2 horas., .

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação ltajaf - Itajal - 111 ho-

ras,
'

,

Rápido Sul Brasileiro - JoinTile - As
5 e 14 horas.
,

. Empresa Sul Oeste I.tda _ Xapecó - és.
- 6 horas.,

SEXTA-F'EJRA
Rodav1árla Sul BrBlSil - Pllno Alegre

- 3 horas.
AutO.Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-ViaçAo Catarlnense - JoinvUe

,-_ II horas.
Auto-Viação, Ca<tllrlnense - �

-:- 6,aÓ horas. .

Expresso São CrlstovAo - Laguna -
7 horas.

.

Auto-Viação ltajal - Itaja! - lli ho
ras.
EX'J)resso. Brusquense Brusque

i6 horas.
Rápído Sul Brasileiro - JomvUe -

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarinense - Curitiba

POrto

Cm'ltiba

Joinvlle

CUritiba

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasUeI.ro - Joinvlle _

às 5. e ']'9 horas.
_ 6 horas.

Auto-Viação Catarinense - JolnvUe.
- 6 horas.
Aúto-VlaçAo Catarlnense _ TubarAo

- 6 horas.
EXDrp,sso Silo Or1sWvAo - Laguna -

7 horas. •

')lJxpresso Brusquense - Bnuique _

14, horas. .
' .

I,Auto-Viação Itajal - ItaJa! - 13 ho,
raso .

,

Expresso Brusquen,se - Nova Trento
_ 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - ti 1/2

e 7 1/2 lloras.
------------------------------

o VALE DO ITAJAt
ProeUI"e� 1l. Â��:ael&

..Progresso,
LIVRARIA 43, LIVR..4.RIA:

ROSA
"-- --,,--_.---------------------

II C A�P I T' A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

�cndo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

.

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

pessoais, conce-

,

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da
inicial de Cr$ 1(",00 ap,enas.

Participação DOS lucros

Jóia

COMPRAE��������,..�����.VENDA DIõ-
CASAS E TfRRENOSf!i!!'��������������
HIPOTÉCAS,

AVALIAÇÕES

�iCiALI�AÇO�S�===========����
ADHIJlJISTIIAÇAO tr.�ti'!'?�E.�I'i�'O/'I,�'C�:r---�I2�UA�D�E'O�D�O�D�O--"'!'.Js�-----DE IMÓVEIS 1\'1.794 rLOQ/AIYÓPO.LIS -SAIITA-CATARINArrc.

CASAS
absoluto. '

.

RUA CONSEL�EIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala La
nheiro, etc. Serve

�'.(amlbém para comércio. Pr-eço Cr$ 220.000,00.
RUA COl\;SELH ,IRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen

tos, Preço Cr$ 350. 00,00. '

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre
ço Cr$ 250.000,00 .

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre
DO de 17 x 30, ,tt>do murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.

RUA RUI BARBO�A, casa com 5 quartos, construida em terreno
de 24 x 86. Preço 'Cr$ 120.000,00

, RUA JOSÉ MENDES, bangaló novo, com' 3 quartos, etc., construi
do- em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00.

RUA RIO GR.i\JNDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno
10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00. . -,

_

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas �m ter-
reno de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00. . \

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente '�ovo,com 3 quartos ,e .demai,s instalações. Preço Cr$ 100.000,00. \_RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Ui'$
40.000,00.

RUA 7 DE SE!l'EMBRO (Estreito), casavcorn 4 quartos, etc. Preço
Cr$ 55.000,00. ,

CAlPOEIRAS, casa 'Com 2 quartos, etc., tendo o -terreno a área de
H6 ..000m2. Preço Cr$ ,50.000,0.

CAPOEIRAS, c.asa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen
te e fria, instalação sanitária, ,etc. Preço Cr$ 60.000,00.

TERRENOS
RUA 'RUI BARBOSA, tendo 8,5()' x 50. Preço Cr$ 15.000,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA F,'RANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

1,0.000,00.
RUA STA. LUZIA (Estreito), ,tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

ço Cr$ 20.000,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

BARREIROS, pequena fazenda, Mm pastagem para 30 cabeças,
eom uma industria de produtos de mandioca. sagu, etc., dern.ru.� infor
mações lião-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00. '

HLPOTECAS ,

,ACeito capi,taJ. ,para empregar sóbre garantias hipotecárias. Sigilio

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, m�rca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teri,a completa 'para 120 volts' e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para
garrafa de 'ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para
600' litros; -Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo �lé.
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo 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 AérocIube, em São José.
Informações no Escritório de Asteró,ide & Cia.
Praça 15 de Novembro nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

-----------------------�---

F·ARMACI,A ESPERANÇ,A
do I'.rma�.tleo HLO LAU8

HoJ•• amaJlhl ..ri • na .referWa
Brocu uel.llab ., ..traq.tru _ U....)litiu _ r...

..riu - ArtI«OII •• ....n:acll..
Qanlllto-.,. • exllta .....nlmela me r.celtllltírle lJljé�iI}Cfj.

SRS. ASSINANTES

DOMINGOS:
22.00-22.05 - Repórter da NBC.

22.05-22.15 � A Semana ,em Revis

ta.

22.15-23.00 - Sinfónica da NBC.

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

Rádio City.
- ,Momento Musical.;

com Donald Vo-

.

orhees e sua orqu'es-
ira e solistas.

22.30-22.45 - Revista do Ar.

22.45-22.55 - Da Broadway
você .

22.55-23.00 - Tópico do Dia.

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

Rádio Cily.
22.15-22.30 - O Clube do "Swing:"

- Jordão Pereira.

22.30-22,115 - Responda por Favor•. -

22.45-22 ..55 - Compositores Ame·

ricanos.
22.55-23.00 - Tópico do Dia.

QUARTAS-FEIRAS:
22.00-22.15 - O Mundo Visto de'

Rádio City.
22.15-22.30 - Intermezzo, com Ho

ward Barlow ,e sua

orquestra e solistas.

22,30-22.45 - Os Estados Unidos.
,São Assim - Tito>,
Leite.

22.45-22.55 - Desfile de Orques->
tras.

22.55-23.00 - Tópico do Dia.

QUliNTArS-FElRAS:
22.00-22.1'5 - O Mundo Visto de

Rádio City.
22.15-22.30 - Jazz em Revista

Jordão Pereira,

22.30-22.45/- Esta Terra e Seus
Homens.

22.45-22.55 - Compositores Ameri
canos.

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

22.00�22.1'5 - O Mundo Vi.sto de"'
Rádio City.

22.15-22.30, - !Caravana Musicar/.

Bu'd-dy Clark.
22.30-22.45 - Gr,and;es Contos da.

..

Literaturá America-,
na - Ramos Galbe
Jha.

22.4,5-22.5'5 -'-- O Samba nos EE ...

UU.
22.55-23.00 - Tópico do Dia.

SÁBADOS:
22.00-22.05 - Repórter· da NBC.
22.05-22.30 - "Hit 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 Romance�',
22.55-23.00. - Tópico do Dia .

,--
-- --

Aluga-se
(Linda e confortayel resi-'

,dencia, recentemente cons-'

truida à rua Souza França.
Tratar com o proprietario

à rua Blumenau n. 68.

-

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

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira;,
Medicação auxiliar no tratamento.

da aifllÜl

O Crédito Mutuo Predial, oferec'"
aos seus associados o melhor pIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,0"'·
mensais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_.

.A data de ontem marcou a pas

'.sagem de mais um aniversário da

•.gentil senhorita Maria Edith Aran

ies, filha do Major Asteroide Aran

'tes, ,aplicada aluna do. Colégio Sa

",grado Coração, de Curitiba, onde
'I tem' se ,destacado pela sua inte�

j' ligência e amor aos eSÍl\dos, com

'.'pletando ainda este ano 'a última
'.série do curso ginasial.

Tão 1_ll1spicioso acontecimento foi
,condignamente comemorado, (l[C
'irecendo a Srta. Maria Edith uma

c,(esta íntima,. onde suas inúmeras

�amig1Jinhas, tiveram oportunidade
.de levar-lhe seus cumprimentos e

votos de feliCidades, ,aos quaes jun
.tamos os nossos. '.' ,'f

:li: X X

� 'SRTA, LEONf �ROUCHEE
Na data de hoj-e, vê transcorrer

'-seu naialício a Srta. Leoni Trou
, 'Chec. Dotada dp grandes quali
,dades de coração é grànde () seu

'{'Írculo de amisadas, razão porque
rnuitãs serão as felicitações ql.le

, por cerLo reocberá, entre as quaes
�'estarão a,� nossas.

..FLODOARDO NOBREGA
., /An"Tv!ersaria-se, 'hoje, o sr. Flor.
coardo Nobrega, direto;r da Gaixa
de Aposentadoria dos Ferroviá
Ti{)s, em Tubarão.

FAZEM ANOS HOJE:
as exmas, _§ras., Maria Ada Mar

_tins e Dora Cordeiro; as s'en'hori
,nhas Odete Souza, Normelia Aduci
,e Elza G. da. Silva, professora nor

:malis.ta; os srs. Eduamo Rosa, Ar-,
!;temio José de Souza, Orlando Si
mões; Tamarino Silva, 8' Rubem
jLira, funcionário do Ministério da

,

Fazenda; o jovem estudante Osní
: Nunes e o menino .Izac Opuscka,
filho do nO'S80 prezado amiga João
Opuscka.

''Y '

,..,. �.:-,rn.� ,

,,; DI.. . .� _; leal. t.'ra 9 .<)"<'.1 JCl.!lho de
__ ."'*4.8 .

Uma carta do Colelor de AraranguáICoÇ,�!,�o�,tigO' dRn5:�uÇ,��!�
Recebemos a seguinte carta: biarn o abono de fam ili a, sem cons-j .. ..

li COKTAIL 'DA"TSANTE nos salões� .'

L I rianopolitana que fará rea Izar um .'li',
"Ilmo, Sr. DIr",JI' do "O ESTA- trangimen o a gum, Lern cc.no a '

d'" di 11 início às (!1)
DO". veracidade do destino dado ao di- do LIRA TENIS CLUBE, ornmgo proxrmo, ta ,com :

Continua O ES'CADO fazen- Na edição de 25 cJ:ê [unho últí- nheiro anrecadado Como porém o
nove horas.

do âistribuicõe« de\o�liosos li- ít VII d t '2"5 do E t t 't" As senhoritas sócias dos Clube 12 de Agôsto e 15 de Outubro, bem
.,.. mo, o Jornal "Diário da Tarde", I em o ar. zo, o s a II .o .

'd d C I:>
,�ros, incluãlve rO'll'Umces mo- d F

. ,.

P rhli d U·- como os cavalheiros deverão procurar seus convites, na se e o . "'.
que se publica nessa capital, pu- os 1 uucionarros u ICOS a niao '

.

dernoe, entre as ,pessoas que hlicou, subordinado á epigrafe proíbe a prática de alas da natureza

"
A. O., a rL1a Conse�heiro Maf�\l.77, � .partir de hoje.

A

i,,�onstam de seu cadastro so t t d
. ·t" b NOTE BEM' Somente sera permitida a entra,da de pessoas estranhas

"PUNIDO", uma noticia 'que deve cons a a a no inquerr o, nao oS-'
. 'A'

i-ciel, t t Ii
.

ti d tí
- 'ao clube mediante apresentação do convite. Sorteio de prenuos entre as

ser da autoria do deputado Barros an e a sua a rUIS rca es maçao,I. .

As pessoas que ainda não
Lemos. .f'oi-lhe aplicada-a pena de suspen- l senhoritas presentes. , ,

Iha;am preençhido O coupon Esse deputado, que na Assem- são por 8 dias, penalidade essa que, I, (As.) Durval Simões - Presidente ,do C. R. A. O,

.que diariamente publicamos b ' .

t '" d di
. -

I I '

.&poderão ieee-lo agora, bebi- t�: ::;����� s:n��: �::���op:r:� ��n��;, Ul.;oi :xt:��l.·��ça�or��n: I Serv' I· "O de E"onom,· ii Sociedade Beoefi.. .

.Iitsnâo-se, assim, a concorre- . -

C I t \I ti
por sua inoapacidade legiferante, Escrívão da o e orra a meu car-

I d AlI I/"I'am a tão interessante inicia- Hura cente OS !l atestornando-se até risível quando se go e envertido em m.ulta pelo
'

U ti U
reiv« realizada .sob o patroci-
M:1.io da LIVRARIA ROSA, à

aventura entrar em debates, neces- Exmo. Sr. Delegado Fiscal do Te,
Agência no fstado de Santll Num belo exemplo-de solldaríe-

sita de quando em vez, dar noticia souro Nacional em Santa Catar-i- i"''''tarl'na dade classista, os profissionais da.
Deodoro n. 33, nesta Capital. .....

_._ ...... ,... ... . ... ,..... .. .. ',..
da sua exístencía como mandatá- na. Eo tal n. 1 tesoura, em Florianópolis. organí-

ANIVEllSÁRIOS .rro de parte do eleitorado do Mu- Diz ain�a a supra referida notí-
O Chefe da Agência, no uso de zaram, como já noticiámos, uma

é"RA. BATIST.'\· PE'REIRA nicípio de Araranguá, pois ha dois cia, que por se tratar de "crime"
da sociedade beneficente. com o fim

i:l suas atribuições, nos termos
. anos que ganha polpudos subsidias . foi o proces.so. administrativo re-

,,'
..

t
"

1 6n5 d 6 de atender aos colegas em casos de
Na data de hOJ' e def'lue o amver- PaI tar ia rmms ena n z e

dos cofres públicos e nenhum pro- metido a JUIZO, tendo o Dr. Pro- c • �,
'.

I doença ou de invalidês.
�'dsário natalício da exma. sra, Nair de novembro' de 1947 e das ns-

jeto de lei apres-entou em plenário motor .Púhlico oferecido a denun-! .

_ . .' O movimento que foi amparado
l.Pel�eil'a, dísma consorte do, sr, .

I É d I I truçoes EspeCIaIS e programa para,".
para beneficiar e�a região que êle cia cabíve . e se ressa tar, Sr.

.. _' . . por todos os alfaiates da cidade, já
,�.JÓãü Balista Pereira, nosso pres- representa. S "1., então, procura re- Diretor, que a denuncia capitulou 1 prova

de h�bIhtaçao d.� ?laSSI�I�a- está 1)roduzindo os melhores resul
"1ftgi{)s� colega de imprensa, presi- volver o seu �uú, que também é o o "crime" como de apropriação dores, publicada no Dl�rlo OfI�Ial taos, É que a Diretoria Proviso
--ilenLe da Câmara Municipal e di-

seu arquivo e biblioteca. . . indebíta, não se sabendo quais os I do Estado, de 25 do mes pr-óximo ria, no intuito de melhor atender
:uetor da Imprensa Oficial. Foi assim qu�" ésse deputado en- elementos .co.lhid?s P?lo. represen-l find�, torna público que a partir aos fins da sociedade, _instituiU

Associando-nos à alegria que, pe- centrou materiat para denunciar o tante do ,Mllllsléno Público, de vês· do dia dez do corrente mês, na sé- um Livro de Ouro, dírtgíndo-se
;la auspiciosa data, enche o lar do autor desta carta, que exerce o que a totalidade das testemunhas de desta Repartição á rua Conse- em circular, a iodos os estabeleci
,distinto e estimado casal; envia...

, cargo de Ooletor Federal no Muni- que depuzera afirma que elas da- orlheiro Mafra n. 37, das 9 ás 12 mentos de fazendas e tecidos em

: mos-lhe nossas respeitosas

home_1
cípio, pelo fato -de angariar, com vam suas pequenas quotas IIvre- horas e das 14 às 17 hora's estarão geral, solivitando apaio á' inicia-

;J1.agens. consentimento prévio, de um a dois mente, Sem temo{ nem coação, sa- abertas as inscrições para as pro- tiva.
'X X X

.'

cruzeiros, de algumas pessôas que bendo de antemão para que fim se vas de habilitação de cJassificado- Atendendo a esse apelo, a iro-

rSRA. EDMUNDO SIMONE recebiam abono -de família, dinhei- desTInava o dinheiro assim arre- re�. As inscrlçoes enC'crrar-se-ão portante ,e conoentuada firma Lé-

Festeja hoje sua data natalícia, 1'0 êsse que se destinava a auxiliar cadado. às 17 horas do dia 10 de agosto vy, Foz 'a Cia., de S, Paulo, reme-
"'oU exma. ,sra. Aliete Dutra Simone, a pobreza 'local, inoluindo-se nêsses O autor desta carLa, Sr. Diretor, vindouro. A Banca Examinadora teu á Sociedade Beneficiente dos

virtuosa esp6sa do sr. Edmundo auxilias remedios,' cujas, receitas não te·me o ver,editum da Justiça, paTa a prÜ'va em aprêço, s,ob a pre- AH'aiales para sua inerição no re

:Simone: eram, em grande número, dadas porque a ação que praticára não sidência desta Cqefía, será compos_ ferido Livro de Ouro, a importano
pelo denunciante... comstitue cl'ime, nem tão 'pouco o ta p,elos seguintes funoionários: cia de Cr$ 200,00,

,SRTA. MARIAx :D�TH ARANTES ódio zo-ologico do redator ou in ror- Frederico< Herondino Leite, .Agro- O belo gesto daquela or,ganização
Esse "crime", que o denunci'aelo mante da nota ·publicada no "Diá-

.

I t" paL'canomo Classe "K" e Tibiriçá Botto comerCIa repercu ,lU SIm 1 -

praticava, para minorar os males l'Ío da Tarde", o qual deveria plei- L
.

d P f'SSI' na' da
Guimarães, Inspetor XIV, respec-

men e no selO os ro I· o ,IS
e as necessidades de muitas famÍ- tear na

..
Assembléa Estadual bene- t, ntem cada vez

tivamente Chefes dos Posto� de
esoUI a, que se se

lias indigentes por pr�cação do fícios inadiaveis para o Município roais encorajados para l)rOsseguir
deputado Barros Lemos, resultou que o elegeu, ao nivés de se preo- 'Classificação e Fiscalização da Ex-

em no'ore iniciativa.
na abertura de inqueri-to adminis- cupar càm casos individuais, que,

portação de Florianópolis e de
.• _.,... .•.. •... .•.. ,. . .•.

LraLivo, requerido pelo autor desta anàlizadQS na sua essencia, enco-
São' Francisco do Sul. u:.,., .",_-"'__

missiva e o:den,ado pelo Exmo. Sr. brem interesses persoT)alissimos Flori.anópolis, 8 de julho de O Batalhão. Barriga-Verde
Del�g'ado FIscal do Tesouro Nacio- insa:tisfeiLos. 1948. foI ·constituido de catarfnense�'
naI em Santa Catarina, tendo

apU-1
Roga a V. S., Sr. Redator, a pu- Jaqlles P'ie1'l'e Brocá destemIdos e o "Colégio Dar..

rado a comissão nomeada que o si- blicação desta missivá o leitor as- Chefe da Agência �ga·.I�r_de", usará a mM�
gnalário 'desta carta efelivamenle sinou.

.

' baitdelr�
..----........�....

r:c�.bia aquelas pequenas importân- AraranglJá, 3 de julho de 1948.
Cla,; de algumas pessôas que rece- (as.) - Sallti Vaccari CINEMAS
Polli' Sociedade Anonima-Comervio e RESfR'IÁOOS

lodaistria . ><" • �-"::iX:� . . DÔRES DE GARGANTA
EDITAL

Pelo presente ctlifa�, ficam convidados, além de nós ambos compo
nentes da firma POLLI & ClA. LTDA., com séde nesta Capital, à Praça
15 de Novembro, todos' os .demais interessados que compal'eceram à reu
nião prévia já realizada, de acôrdo com a ordem do dia já estabelecida,
para as assembléias a se realizarem, corno seguem:

Dia 10 de julho ,de 1948, às 16 horas, no mesmo local, para trans
formação da sociedade em nome de POLLI & CIA. LTDA - em socieM
dade anônima;

.

Dia 19 de julho de 1948, à mesma hora 'e local, discussão dos es

tatutos, sua aprovação e atos complementares.
Florianópolis, 7 de julho de 1948 •

ArUiur PoIlí e Atilio Polli - Incorporadores.

Sala 'DO centro
PRECISA-SE

Trs,tal' �. 'u�
.

'l','adél:t�e$ p� 5
Telefofle 1)93' � '.,

DAR M,UITO

3

RITZ - Hoje às 7,30 horas .. ,'

Um drama musical maravilhoso
com Ricardo Montalban - Emilia
Guiu I Ester Luquin e Carias Mar:'
tincz;

NOSOTROS
(Este nosso amôr)

Censura: Proibido até 14 anos.

No Programa:
Cinelandia Jornal - Nacional.
Noticiário Universal - Jornal.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.

. . . . .. ..
,

ROXY - Hoje às 7,30 horas

.Johnny Mac Brown e Raymond-
HaUon - em:

, "A
'.

MI.��: �f:lqMJ3R�DA
Lutas, torcidas 'e ação•.

"

Censura até 14 anos.

No Programa:·
Brasil em Fóco - Nacional.
A Fôrça e o 'direito - Short, .

Preços: Cr$ 4,00 ..

RITZ - Domingo: Outro grande
lançamento com Ginger RoRgers -
Oavi,d Niv'el e Burgess Meredith:

NO LIMIAR DA GLóRIA .

Uma leve caricia ..• um abraço ..•

ODEON
"Não Haverá Sessão Cinematográ
fica" ,

IMPERIAL - Hoje às 7,30 horas
MIGUEL STROGOFF
(O Coneio de Czar)

Com: Anton Walbrook e Akim T.a

miroff.
No Programa:

1) - Cinelandia Jornal nO 163 -

Nac. Imp. Filmes.
2) - A Grande Colheita - Mundo

do de Hoje.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
"Imp. 14 anos",

ODEON e IMPERIAL - Domingo:
A FILHA DO CORSÁRIO VERDE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atualmente I de CrS6.000l00, 5 de Cr$ 1000,00. 8
5 de Cr'S 500,00

(

REPRESENTANTE OU REVENDEDOR

Firma de S. 'Paulo, fabricante & ímportadora de peças e aces

sórios para auton,'Jveis, deseja nomear REPRESENTÀNTES
ou REVENDEDOR exclusivo nesta cidade e em tôdo o

Estado conquanto que o mesmo tenha relações Comer-

ciais com as demais pri-ncipais praças, do Estado.

Escrever enviando fontes de referências para:
,

METALúRGICA LEVOlUN LTDA.

Rua Ezequiel Ramos, n? 441

São Paulo (Est. S. Paulo).

METODO:
Moderno e Eficiente

•••• �•••••••••••••••••••••••••••••••• f

I Credito Mutuo Fi�edial �
• ,!
.", A tradição de seriedade em Clube de Sorteios.. de mercaciorias agora com .U_

••
-

neves planos adoptados d '.gbloçõo em o;goo

!.' I------------'--._·-----·-----� ATILOGRAFIA
Disfribue 200/0 em premios

'

.1
•
•
•
•
•
•

\ j (I dos premios aumenta de acordo com •
o cresc.rnente da arrecadação ..

· �
.....................................-.

l

Confere
Diploma

Correspondenda
, ComerCiai

DIREÇAo:
Amélia tA Pigolzi

,

RUA ALVARO DE CARVAL,HO, 65

TINTIJR.ARIA r.�CRUZEIRO
1}"jradentes 44

LAV,A e TINGE ROUPAS
•Reformo chopeo ..

'Profissional competente - Serviço rapido e garantido
-._---_._---

'TrcUÚl1por ies regulares de cargos do pôrto de

SÃO fRANtISVO' DO SUL para NOVA VOR!
!J:"formaçõe. com 011 Agenté.

F lorte nôpo II! - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En:1. t e leg
S âo Francisco cio Sul- Carlos Hoepcke S/A - eI - Tetelone 6 MO) � 8: MACK

BO,M' NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 refldlE.
certa de 10'1. ao ano COm recebimento de riuroe mensais.

,

i Informações nesta redação.

TECNICOS
o Br asi! para seu

desenvolvimento

necessita de técnica.

em todas as

profissões

I

..

I
perca tempo!

Livros Técnicos
em geral

TJIVR�RIA ROSA,
Rua Deodoso, 33 - Fpoli••
Atend-. pelo Serviço

. Reembolse 'Po"tal. .

Dr. /(LAANO I GOl
GALLETTI

ADVOGADO/.

Crime • cível
Conlltituição d. Sociedada.

NATURALIZAÇÕES
Título.'D.alal'�t6rio.

E.arlt. - Praga 15 d. No•. 33.
lo, andar.

R••ld. - Rua Tiradentes 47. IFdNE •• '1468

Ouçam, diêriemenre, das 10 às [4 bores, as eudiçõee da

ZYH ., fi Radio Difusora de Laguna,
970 kilociclos onda de 300 tnetros,

Laguna Santa' Catarina !_ Brasil

, I

Paraná

Não

QUE� VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria .. Mello
Publica 'relação dos comerciantes e industriais com seus' ende-

reços. ,

Cada guia .é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina,
,

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

Já . passou um .dcmínqo
fOlQ da cidade ?, .

Passeando nas colonias, e viajando em ótimas estradas, aprecíaada
no decorrer do ônibus matas-virgens, e belas paisagens, afinal passnndo

.

--

Telefone para a Impressora Graieú Ltda. (telefone
.manual 767); e o nosso, agente o procurará 'para receber
e ua encomenda t/pográfica, Serv iço Bsmerado . En trega
imediata. Preços sem éoncorrencia.

um agradável domingo.
Não se esqueçam, para a venda de passagens, com 'poltronas DU

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

te!nbro,' Florinópolis.
SAlDA DA AG:eNCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 e 30 HORAS

• •••••••••••• to ..

JÚ_.. ...
.

H &2MA(

� ri).; fabricant.!iI di�tribuidcr<al!l das �f�l"nQda.fíi cora- ,I'1JI1'I facções "DIS'I'INTA" • RIVET. PO(iiaue um grara-

Id" IlIOl't1mento d.' oauemira.... 1I'1llcadoill: bl.'in.
bor,� IS ba2'atofl,. algodõe.,Jmo!'ine _ I:uliomentoll

\ pu.�c aUaiohl'iJi que II'gceb. di..f'Cltcmenb dom

ISnrlil ComQlrdaatilos; do tztta:l'.'tIGl' DO ...ntida d� HUI. f�.u;'!e�.m "ung

ncr:!O\ftbJ);OUlf, _. FU.aIAIS �m Blumenau .' Laielt,
_' .

&M § ,iMfiiiiíQii&mtAW�3CB r Mmi6#W4Ffl_.i_

f!UA VOLUNTARIOS o ... PÁTRIA N." 68 _ 1," ANDAR ,I,'Cl\l ..... POsr,,1...�Bil • TEl.UOt!.E ij5�a - tE\.E<ÕIl.AIII"':l' .PROrECf'O"....

Agencia Geral vara S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob.1
C. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLOI?IANOPOLIS
Rua Felippe Scbmídt 48

Casas Pré-Fabricadas·
Desde CR$ 300,00 a -CR$

,

melro quadrado
Consulte-aos sem' compromisso

Reinisch S/A ... Rua João Pinto, 44
Tel\dgrarna RElI' ISGN Florjanõpol!s

500,00 ·0
,'í

I i4
j "'.Iho•••

Ri

ldbl'lCQCli. A "'aBo • Ia CAPI'l'IU/' �hi'.il:'h"u) G t.l!t®Dgí10 doe
vhd.ta Q1.t1tea da �fGt.u(1lt*�. il!t4nf> coxn�!,Q�: MATRIZ em

R

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C�UBE 12 DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O MÊS DE JULHO - DIA 10,' SABADO - SOIRÉE DIA 17, SABADO
uth, ,.

,.:PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 8 -' DOMiNGUEIRA - DIA 12, s- FElRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM
DA DATA, COM NÚMEF)S DE CANTO' E SHOW ARTíSTiCO, ORGANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SABADO - GRANDE
BA�LE DE GALA, EM �J1VIEMORAÇÃO DO 76° ANIVERSARIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO, - FESTA INFANTIL, COM SHO'W ARTíSTICO, ORGA

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA. LUlZA. CAMPOS, DAS 15 ÁS 20 HORAS. DIA 28, SABADO' - SOIRÉE.
AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

o plano �SAUE e a saúde pública U �omem. br�nco
RIO, '7 (A�) - Revelamos hoje onde se vêm verif'ioando casos iso- eu Ire OS---IBd-io-s

:aspectos do plano SALTE, que se lados de peste ,e, contará para o seu ManS\J.k-,' 7 (A. N.) - Também

i!'eferem ao, combate que durante trabalho geral com uma dotação nes)Z" capital está despertando
os próximos cinco anos será dado global de três milhões e seiscentos gzánde interesse o caso do tenen

,11 peste e à lepra no Brasil. O pla- mil cruzeiros. Na parte rererente te Fernando Gomes de Oliveira.

.no ti-ata primeiramente da peste, à lepra, o plano SALTE conjugará I Surgiu �gora a hipót,ese. de o

.mtrcduaída no país em ,1899, pelo seus esforços enlre a União, uni- branco avistado entre os índios

,pôrto de Santos. Sua mortalidade

I
dades federadas, municípios e a

Boca Negra não ser aquele milí-
-, tal', e sim o telegrafista Bernardo

�'6ntre nós não é alta e vem ba, ixa�- ooop.eração particular. A espalha
_ Monteiro. Este. em funs de 1929,

-do sensivelmente com a apl ícação da Importante campanha resulta
pediu transferência para a loca-

.de tra�amento específico. da deficiência de verbas e ele ues- lidade de Sertão. ,Mais, tarde foi
A luta ante-pestósa é empreen- soai especializado e outras. O pla- mandado reabrir a estação de

-dida exclusivamente, pelo gnvêrno no -SALTÊ. determino� o seguinte Presidente Hermes abandonada

.rederat, através do órgão especiali- programa para ser executado em pelo respectivo Ielegraf'ista. Ber

-zado do Depardmento Nac;rllal cie cinco anos: Aumento de quatro nardo chegou a comunicar ter

';Saúde, cujos traba1hos vv])rem mil, tresentos e cincoonta leitos tomado posse do novo cargo; mas

ruma área de duzentos e dois mu- nos leprosários existentes, com a depois, nunca mais houve notí

nicípios nos estados do Piauí, Cea- construção de pavilhões ,e forneci-
elas suas.

;:rá, Pernambuco; Paraíba. Alagoas menta de respectivo equipamento;
É descrito como rapaz de tem-

I t I d 1) peramento estranho e aventurei-
':€ Bahia. Estão SO) con 1'0 e 0 <l- Construção completa de Ieprosá-
:l)artamento vários portos e cída 1'0, bem capaz de ir viver entre

-

dos, tipo, sanatório, no Rio, São
os índios.

.des do sul do país, embora livres Paulo e Belém do Pará; Constru-
-da peste, O plano SAL:rE continua- ção de seis novos leprosár-ios com

.eá 'Ü progT.an1a já iniciado cn} 19 3.390 leitos ; Construção, monta-
.. ·· .. ·· .'. . ..

43, sem alterações essenciais. gern e funcionamento de noventa '4nólice extraviadaA melhor Instalação, de fossa sa- dispensár-ios especi.�lizaãos nas
II
Tendo-se extraviado a apólice

.nitária na zona rural bem com» a zonas necessiladas; Formação de de Pagamento Limitado n. 180.037,
Iimpeza rigorosa das habitações, 175 técnicos e outras medidas ade- emitida Dela Instituto de Previ-
"queima do lixo e combate aos rn- quadas ao, combate ao mal. Para a

\tos, figuram como medidas desta- execução dêste plano será aplica.
•cadas e prev,entivas._lrevê o pia- ela a importância de cento, e cin
no a criação de um distrito que coenta e três milhões ,e seiscentos
"atenda ao E.�tado de Mato Grosso, mil cruzeíros,

eOMPANmA fláAUANf}\ DA lAIA
".atl. .. 117' -- 1Ue:' I A I li
DC1UfDI@1 ••B.A.lJIPOilOI

Cifra. do BaleDCo de 19441

'CAPITAL E RESERVAS
ResponlabiJidariel
Recete
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606,30
5.978�4ol;755.97

67.053.'45;30
142.176.603.8c

c

•

SiDiatrol pegai nOIl (jltimo. 10 anol

Relponlal,tidadel
98.687.816,30-

« :76.736.4ot.30C?20
Diretorell

Dr�' Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr� Francllco
de Sã. Ani.io .MIII••orr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo

i; e JOI� Abreu.,
�-;.._ _____-� ,- ""__� __"" ,IRlii:IIIlló , ..""__ _'.._.'._.

Arvores fr'uliferas
Arvores Frutíferas enxert.adas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Po�icultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de .Taraguá - Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente.

Catarina.

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

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RRDIO TUBA' ZYO 9
1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
1,

j
..

Seu processo de naturalização
,ainda nao foi. despachado?

.

Escreva s'em de�ora ao Escl.'itorio Juridico e Administrativo
,Ca.lxa. Postal 4.132, RIO de Janeiro solicitando informações. Esse Es
.o'rltC!rlO se encarrega �e acompanhar e r'equer·er no Ministério da
,Jusb9a o que. nece�sarlO for á sua con0cssão, bem como, de registro
de dlploma, dlvórcw e novo casamento, certidão de, nascimento e de
casamento de quaLquer parte do Paiz.

Terre�os. em. Coqueiros
Vendem-se dlversos, com 0háeara, á beira-mar; diretamente ou

,por i ntermédio e sob financiamento dos Institutos.
l'lanla e informações � Rua trajano, 16.

dência e Assistência dos Se'rvido
re.3 do Estado (IPASE) em meu

nome, em data de 27 de abril de

;944, declaro nulo para todos os

funs e efeitos de direito e respec
tivo original, Lendo em vista que
nes'a dala requeri a emissão de
uma segunda via.

Florianópolis. 28 de junho de
1948.

Al'arahy 'Tupy de Campos
Reconheço a firma supra de

Arar-ahy Tupy de Campos e
.

dou
fé. Florianópolis, 28 de junho de
1948- Em test. JMPJ, da verdade.
João Machd.clo Pacheco !ú'nior,

21,30 - Orquestra �e Téatro dai

BBC.

22,00 - Sumário das Notícias et

.RáJelio-panorama.
QUAR'I'A"FEIRA, 14 de julho:
W,OO - Sumário dos progra

mas.

19,05 - Inglês pelo Hádio.
19,15 - Noticiário. I
19,30 - Meia Hora na ópera -

"Tosca", de Puccini.
20,00 - Rádío-teatro: "O 'ri04

1'0", de' Alexander Pushk{n.
20,15 - Orquestra "Midland�

da BBC. - 1 a parte.
20,30 - "A Renascença ào Ci

nema Britânico", de S.
Stokes.

20,45 - Or,questra "Midland" da;
'BBC. ,.,- 2a parte.

21,00 - Noticiário.
21,15 - Nosso Correspondente

Informa ...
21,30 - Eric Rape, piano.
22,00 -" Sumário das Notícias

'I" �ui;�; ';eIi���a��� ·pe��· ����i:n��
---- to de seu filhinho I

I
Mas, não esqueça, que o melhol

presente para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CRÊDITO
MUTUO PREDIAL.

fllube .12 de Agosto
A Diretoria (lo Clube 12 de

Agosto torna 'públíco, para conhe
cimenLo dos Srs. associados, que
Ia expedição de convites para fes
tas só será feita excepcionalmente"
e até ãs dezenove (19) horas do
dia lia fes ta.

Avisa, outrossim, que está sus

pensa a admissão de socios da ca

Legaria de ASPIRANTE, exceção
feita aos filhos de sócios .

SlDCRETARIA, em Plnrianópo-
lis, 2 de Julho de 1948.

Elpidio Fragoso, Secretario Geral.

5

tabe lião do 10 oficio.

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA PARA O MÊS DE JU
LHO DE 1948
Dia 11 - DOMINGO - COCK

TAIL COiIll. inicio as 9 horas.
Dia 24 - SABAPO - SOIHÉE

com inico as 21 horas.
Dia 31 - SABADO - SOmÉE

com inicio as 21 horas.
SERVIRA· DE INGRESSO O TA

LÃO DO MÊS DE JULHO.
....................................... o �

VENDE-SE
Vende-s'e finíssima sala de jan

tar em estilo Renascença, inteira
mente trabalhada a mão e ainda
não usada. Tratar à rua Saldanha
Marinho; 16.

Cofre Berla

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

Os Germes
da Coceira
Combatidos em 7 Minutes

A ...;.. pele tem eêrea de 50 milhões
!ie minúsculos sulcoe e poros, onde .e

escondem 08 germes causadores da t.eprí ...
'Vel coceira, "rachando", erupçõee, "des
oaaca.�o". a.rdência.. acne. impigena,
,,8orIaR}!, cravos, espinhas, frieiras, �o
oeira dos pés e outros males. 00 trata
meneos eomuns só fornecem um aU",io
temporãrio, porque não combatem o

germe causador. A nova desooberta.
NiJOdum, faz parar a coceira em 7 mi:
n utoe e oferece a garantia de der-lhe
uma peJe lisa, limpa. atraente e macia
-= em uma semana. Peça hoje mes
mo ao seu farmacêutico Nixodl!tm
e elimine as verdadeiras causas das

8f�et!i cutâneas. A nossa gr.rantia

RIXoder_ �aio� z:
Para IS AlseçllS Cothas ,teção.

SOIRÉE. DIA 25

Servi�o Brasileiro
da BeB.V.
DOMINGO,.11 de julho:
19,00 - Sumário dos programas.
19,05 - Revista Técnica ,e Oi-

entif'ica.
19,15 Noticiário.
19,30 - A Semana na Grã ...Bre

tanha.

20,00 - Ensaios sôbre a Músi

ca, palestra do Prof. Manoel
Lazareno.

.

20,30 - 1) "Página Ferninfna",
de- Lya Cavalvante; 2) Crô
nica Londrina, por Ribei
ro Penna.

20,45 - Música da América La�

tina.

21,00 - Noticiário.

21,15 - Orquestra Sinfônica da
BBé.

,22,00 - Sumário das Notícias.
22:05 .:_ Palestro ou discussão.
22,20 - Epílogo.
SEGUNDA-FEIRA, 12 de julho:
1.9,0,0 - Sumário dos progra-

mas.

19,05 - Azas Brí tânicas, pales
tra.

19,15 - Noticiár-io.

19,30 - Novo Conjunto
no de Cordas.

Vende-se em ótimas cqndições.
Dimensões internas: Altura 61
ctms. Largura 47 e '36 fundos.
Trata-se à Rua Conselheiro Ma

fra no 35 -'-- nesta cidade.

CHEFE DE ESCRITóRIO

Londrí-

20,00 - Rádio-teatro: "Um Fio

'de Luz", peça de R. 8 •

Scriven.

20,30 - O Escr-itor e o Ambien-

te, palestra.
20,115 - Ronnie Munro, piano.
21,00 - Notíciárto.
21,15 - Oornentário por Bento

,

Fabião.

21,30 - 'Música de câmara.

22,00 - Sumário das Notícias
e Rádio-panorama.

TERÇA-FEIRA, 13 de julho:
19,00 - Sumário dos progra-

19,05 - Inglês .pelo Rádio.

19,15 - rNoticiárlo.
! 9,30 - ,Música de câmara.
20,00 - Crônic-a Esportiva.
20,15 - ,Música ligeira

parte,
,

20,30 -- Palestra.
20,45 � Música lig�il"a - 2a•

parte.

(

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Mac[Jinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
,Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-st til. só maquinário
Informações com A. Wehmut�

Brusque - Santa Cahlrina",

Conhecedor de todos os servi

ços de escritor-lo procura coloca

c!ão na Capital ou uo interior. -

Cartas pa:a"CHEFE", Rua Vidal
Ramos, 52 - NESTA.

NÃO ESQ U E ç AI
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais d.
cidade para lavar, passar e tingir
pelo sistema suiço.
R. Tirade,ntes 44 - Fone 1022.
....................... : ..

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS'
Éscritório:

n.O 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

21,00 - Noticiário.

'21,15 - Comentário da

Bretanha, de Vernon
lett.

Grã
Bart-

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

Oleo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE' BOM PREÇO. TRATAB
Á RUA CONSELHEIRO MAFIU 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA POS
TAL 121.

Telefone a esse número e a bl.
cicleta da Tinturaria' Cruzeiro ràDI-
damente irá buscar seu terno.'
R. Tiradentes, «.

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

IVUlGAC
Revisia do Paraná pt!ra o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
.

Economico Financeiro
Publicidade menslll. - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST�L, 775 -- CURITIBA

-

... " .. . .

Seu Terno tem manchas '1

Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

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

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. '" ..
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REGATA INIERNA DO C. N. FRANCISCO MftRlINElll BD -OlA 31-
i Conforme já tivemos oportunidade
! de noticiar, o Clube Náutico Fran

II cisco Martinelli· fará realizar, a 31

do corrente, uma grandiosa regata
a remo, em comemoração ao seu

320 aniversrio de fundação que

ocorrerá naquele dia, Várias guar

nições já se encontram em prepa

rativos para a sensacional compe

tição.

Direção de pmRO PAULO MACHADO x x x

Eleito presidente do Bocaiuva o deputado Alfredo !Campos
. P,�ra imen:? regosijo �a famí-I.Al.fredo

Campos 'ele.it� P?r unâni- ção para o grêmio de Agapíto v»: meras as p,ossue p�ra_ o' desempe- e�.or�e fo.r,ça de vontade e íntelí-

Iia boquense, na memorável reu- midade para a presidência do Bo- loso a escolha dessa personalidade Ilha dessa ardua missao, . gencia, e Isto basta.

não de ante-ontem, na séde, do De- caiuva Esporte Clube. querida dos nossos desportos para Já nos referimos á pessôa do sr.
.

/

rnocrata Clube, foi o sr, deputado É realmente motivo de satisfá- um cargo de relevancia no qual, Alfredo Gampos, sendo, de�neces- Portanto, estão de pa�abens os

temos certeza absoluta saberá f'a- sár ío fazer maiores comentários. torcedores do clube da Jaqueta al

zer jús, tanto que qUaiidactes inú- É um nome querido, a par de sua vi-anil por essa notável aquisição,

. Noticias de Ião Franci8CO do Sul
Derrotado o Guaram} E. C., Cam» zelrlnos, foi, como sempr-e acontéee,

peão Catarinesse de Basquete, [ren- o cérebro do quinteto; com sua

te ao C. N. "Cruzeiro do Sul", em condição de verdadeiro, "gentle
Roi, 8 (V. A.) - No Fluminense, disputa do'campeona.to da lanc. -:

man" esportivo e com o tino dR

reuniu-se
_
a Comissão Técnica da estréia do Sexteto de Vole1l Eemi- ataque e defesa; Luiz Cirilo, Bezer

Coníederaçção Brasileira de Busque- < nino local,» contra :o Guarany" ra, Kurt, Galdino e Hamilton f(j

São Francisco viveu na noite de rarn os demais construtores da vi-·
tebol, a fim de organizar a seleção 2G de Junho, um dos momentos de tôria. - Do Guarany, todos joga
brasileira que irá partlcldar das maior glória .esportlva, quando" rarn bem, mas Harnack e Pereíra

próximas Olimpiadas de Londres. disputando com o Guarany E. C., for-am os melhores.

Com surpresa geral, Guilherme, at\tal campeão catarinense de has- As equipes atuaram cotn a se-

"quete, 'a liderança da tabéla da gui n le escalação:
que era um elemento que na certa

LANC, o C. N. "Cruzeiro do Sul" C. N. CRUZEIRO DO SUL - Ma

participaria da embaixada, foi cor- conseguiu vencer, sobrepujando os frn - 4; Luiz Cirilo - 6; Galdino

tado pelo Departamento Médico, por campeões que a ano e meio não - (j; Bezerra - 2 (Carvalho, e

conheciam o amargor da derrota. Kurf. - !).
000 se encontrar em condições sa- C UARA Y H kO Joso decorreu num ambiente E; s, G N - arnac
tisfatórias a sua súde. 4 W 3 P' c

de são esportívismo, onde vimos ; - eraer - ; - ereIra - v;
Os elementos que integrarão a se- um GuarafíY jogando como nunca, Gocker - 4 e' Woltel - 7.

lerão brasileira, são os seguintes: embora sem Mico, rrocurando O juiz da pelêja foi Benedito

Ruy, Evora, Pacheco, Algodão, AI- manter sua ínvencihilidade em Campos, imparcial e justo uas mar-

JHãis isso deve servir-nos de 8S- canchas catarínenses, jogando com cacões.
fredo, Massenet, Marçon, Alexandre, a técnica De que é possuida sua

.', Na categoria de aspirantes, os

Braz e Vinicius. possante equipe, e o Cruzeiro 00 indios conseguiram sobrepujar a;

_ Nota da redação: Guilherme SIlI controlando admiravelmente, valente turma do Cruzeir-o do Sul

e Evora pertencem ao Botafogo de jogando para vencer, com alma, es- pela contagem de 31 x 25.

toicísmo e fôrça de vostade. Os quadros formaram com:

Futebol e Regatas e aqui, estiveram O Iôgo não decaiu em momento Cruzeire do Sul - Siqueira - 8;
quando da visita do alvi-negro. algum, sempre, naquele ritmo sen- Celso - 3; Machado -,2; Beneva}

. • . . . • •. . •••• , ••••••.••••. sacional; d·e jogadas clássicas e
- 7 e Gil - 5 .

e i
fintas espetaculares de arraMar Guarany - Herberto - 8; Otto

.

oot Duam· em gre- a)2luusos da numerosa assistência - 10; Muller - 8; Edmundo; Ltm
que superlotou a cancha coberta rival - 5. (Norb�rto).

les OS ]·ooadores do� cruzeihnos; o Guarany, ao ter-I .

Como tInha SIdG arr:p�amente

Ib I d
· ,

t F-
'

· minar' os 20 m. iniciais, vencia pc-, dIvulgaria,
o sexteto _femmmo de

e ar o J8 per ence ao Iguelrense argentinos !,�'oCâ�!a%�ITm�� ��,xc;����u�o2�n�i �?�f:u dgfi�ia!�����ze���t�� �U�l��:
S d'nf 16, mas não desanimam os cruzei� rrluy, camJ;_leao da LANC, e, emb6-
egun o I ormações obtidas -pe- lo flHal se sagrou campeão da cida- BUENOS AIRES, 7 (United rinos e fazem 21 x 18, ,e 08 indios, ra ,com tres se:_nanas sÓll!ente de

la 'nossa reporta�em. vem o-Figuei- de. PrelOs) - O conflito entre os joga- pro.curando. avantaJar-�e na conta- tremam,ento, nua decepCIOnou, afJ

rense de conseguir uma grande a- Abelardo já regularizou sua situa- dores de futebol ,e os dirigent.es da· gem, por intermédio de Woetel fa- cOIltrárlQ, agradou p1en!lmente, en

quisjção' pari a temporada futebo� çãó no Figueirense, devendo fazer Associal}ão Argentina de Fulebol züm 2;3 x 18, e o Cruzeiro 23 x 20 frel1tando um adversáno como 9!_,.
listica do ano ·em curso. Trata-se do sua extréia no campeona'to da CI·.

. " pOI' Luiz Cirilo, ;1} 23 x 22 por Ma ..
Gllal'any." "

.

. prossegue sem qualquer variação gr'u,' numa ·'seJ:isácior1al cesta; 'Ij"i ..." .

A !\lrm� do Guarans jogou co�
extrema esquerda l\belardo, que já dade, no proximo domingo, no es- c tudo indica que também no pró- bl'a a torcida dos locais; e falta flb.ra para podpr vencer, e, conse

pertenceu ao a.lvi-negro e que no quadrão profissional, frente ao Bo� �imo domingo os argehtinús não contra o Crnzeiro e Werner trans- gUl:am, dessa forma, uma bela vi-
ano passado .defendeu com real <les- caiuva.

,- forma 24 x 22' avança Mafra e etn-' tórla; um elemento promissor da

taque as cores do Paula Ramos, pe-
h� .'-

.

i _��� dterão futebol. A Comis'8ão Especial pD,ta espetacut'armente a pelêja _. ,equipe
das "ínqias" é a levant.ado-

x x x "",�.�

,�
a._�F;-\ que trata do assunto, ba:' 24

__

x 24; falta cont.ra o Guarany.r[l NQ.!:!_l1a (!i)., q_ue conseguiu a

seando-se nos relatórios enviados 25 x' 24 pró Cruzeiro. e; quando marcaç,a? de dIversos pon�osl pois.
I I b d faltavam 20 para terminar a par.. C�n:'O afIrmaram s_uas leaiS advel"-

t d·
pe os cu es, re igiu um amplo tida é a8sinalada a última cesti- s�r:as, o saque de�s� elemento t\

,O c:ampe008'O CIta 100 comunicàdo em que explica as cau.. nha da noite por intermédio de vw.ento; �as cruzeIrlnas todas jo.'
,

8as e as consequências do confli- Kurt, sendo o final de 27 x 24 pró
garam mUi to bem, e mer�cem, po�

, d b t to: Cluzeiro do 8uI.
'

'I
tanto, I!0ssos, aplausos.

. e asque e O I Não mencionamos 'o"'ad d DaqUI envIamos ao Dr. Ubiraja--
_ . . .

s c ubes concordaram em con- Cruzeiro pois tod
J. '" o:res o ra de Carvalho e aOi; elementos queA Federa�ao Atlehca �atarlDense'l Citadino de Basquetebol, até o en- \�ocar uma assembléia dos asso- �P,�J?10 �ível de ��t���:���, nal�l cc.mpõ<:m

os quadr� feminino� �tendo em VIsta a aproxImação do cerramento daquele certame. clados, a realizar.se no 'p1'óximo t te�!llCa e com o compléxo de vi- mu�culIllOS, nossas smcéra8 felIcJ-
certame nacional de ,voleibol, mar- •••••••••••• ..... • • • • • • • • • • • •• d' 24 d t

'torta· Mafra "1l'ãh�..... . taçoes.
la o oorren e, a fim de de- c.

" , v:uvouvduJ.:J ISSO a -,

ca,do para a próxima semana, re- T i d P B cidir sôbre a questão. �. se,�Te?f.�u.€'.e .a.a.l.m.a dos cru- , ARf DA COSTA PEREIRA
f;olveu suspender o Campeonut(' !�p'a�a�do-se�ara· o !n�!! •.••••••....•.•••.••••. Slre'nfoml'cl··o-a-····M··e··r·c··k··. ··,·····C·o··.···U·.·S··.·.OS uruguaiOS DOS com o Avai no dia 18, o conjunto ti- l' N

• tular do Paula Ramos deverá rea-

Jogos Olimpicos lizar, esta tarde� no estádio da F.

L d
c. D., mais um ensaio de conjunto,

OU res· sob a direção de/Antônio Pereira

Montevidéu, 8 (U. P.) _ A de-
de Oliveira Neto, seu novo orienta

legação uruguai que participará dos d?r técnico.
;iogas olímpicos de Londres partirá I '"

.. . .

para a Inglaterra no próximo dia I CHEFE DE ESCRITóRIO

22. O Uruguai estará representado
j Firma industrial precisa de PC$

nas provas ,de atIe!ismo, basjet-ball, lôa com prática de escritório e dE:'
box, esgrima, natação, waterpolo, escrituração mercantil.
!l'em-m, pentathon moderno, yatching Cartas para ·ttmfe de Escritório
e ciclismo. Caixa P08tal, 139, mencionando ha�
Presidirá a delegação o,tmgenhei- bilitações e pretenQões.

Dl'0 Juan B. Maglia. Guarda-se .sigilo.

QUINZENA DO VOLEIBOL

Bem preparados os gauc�os
Notícias divulgadas pelos

jor-,
preparada, tendo melhorado con

nais de Pôrto Alegre dão-nos con- sideravelmente depois da inclusão
ta do ínterêsse que desperta na de Luiz, o incrivel cortador de São

capital gancha o próximo embate, Ludgero, que se achava afastado

entre voleíbolístas dali e da nossa. em virtude de contusão num
.

dos

terra, pelo campeonato nacional joelhos. A sua volta ao "team"

dessa rnodalídade, a se realizar melhorou-o visivelmente e dá

aqui nos dias 16) 17 e 18 vindou- nos a certeza de que ter-emos

iras. probabilidade de êsto, apesar do
A equipe representativa do Rio valor dos visitantes.

Grande do Sul, constituída de ele
mentos novos e suficientes prepa
rados para brilharem em qualquer
cancha nacional, conta fazer bom
desempenho entre nós para poder
prosseguir a sua trajetória no

campeonato (cujas finais estão

marcadas para 'São Paulo), na

qual intervirão os melhores con

juntos do Pais.
'Tanto o "six" masculino como o

feminino, dos gauchos, a dar-se
crédito ao farto noticiário da sua

imprensa, estão em grande forma,
alcançada graças a um treinamen
to metódico e rigoroso, durante o

qual foram aprendidas novas táti
cas destinadas a fazer sucesso em

nossas oanõhas.
\

A nossa turma de moças é ainda
muito nova para arcar com tama
nha responsabilidade de nos repre
sentar num campeonato nacional.

Contudo, fêz muito bem a F. A. C.,
em escalá-la, pois é só campetindo
que se adquire experiencia e uma

vez terá de ser a primeira.

A equipe gaucha deve ser muito

boa, resultado sem dúvida da lon

ga exper-iencia que têm as moças
ganchas das coisas do esporte, on
de há longos anos vêm brilhando
em diversas modalidades.

tímulo e ensinamentos para que no

futuro possamos preparar turmas

de alto teor técnico e de propagan
da entre o elemento feminino de
nossa terra dos esportes atléticos,
que são, em ultima análise, o mode
lador cem por cento ue uma ju
ventude forte, salia e ibela.

Vamos, portanto, assistir a sen

sacionais partidas nos dias 16, 17
e 18 do corrente, pois ígualmen
.te a representação catarinense es

tá excelentemente organizada e

Suspenso

bi-campeão' ..para�aense ? •
Segundo -consta nas rodas espor- '-atual -lider -do -cer.tame ,1lliTltlhano. _,Se a� �emareles forem _conduzI;

Uvas locais, a F. C. D. está díspos- com o inuito de prestar uma h�- das satIsíatÓrIament�, então tere

ta a trazer a esta Capital o esqua- menage-m ao craek Tonico, nasci- n:os' a grand: oporumdade de apre

drão profissional do Coritiba F. C., do em Santa Catarina e qu-e con- ciar um conjunto de grandes --:alO
bi-campeão paranaense de 1.947 e quistou recentemente o �rên:io res ?omo ·Fedato, NI:valdo, S�níord.
•.•........... "Bêlfort Duarte" pela vez prrmerra 'I'onioo, Baby, Merlin, Paulinho �

instiuido pelo C. N. D. Gouvêa. ,i

Virá o

o basquete brasilei
ro Das OUmpiadas

de Londres

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.
João Bricola, 24 -- 17° andar - Fene 3-3161 - São Pauh�.

��;....,
(;1. CAfARI.NE.NSE

OE TRANSPORTES,A(r:!EOS lTOA
Rua

"P<o,u"�AgefiP,§p."��ta�OloT."t�á'il venda;
paga-se otIma comlssao. DIrigIr-se à Caixa Postal, 225 _ Joinvile

N/Estado, com as devidas referên.das".
..,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(;odastro
l

Social do ('0 Esfad'o))
t"..-m0l6 .03 1WIIIo1I0II cbat!:Bt04 Wtor-..� �. Jl'l""lldafAr •

� u..txo • l'Ule'M-le • 80ta �. .... ..�
� ,ant_.,o JlO8IMI ..ft ca--.�

',� (' ,. "' .

i,� '_0.: � a'fiI "

..;� o._ � .

�� (.) _ a ••••••••••••••••••• O" ••••••••••••••••

,.� � •••••••••••••.-:. ,)1

' "" _ Pai (liii0J _
'

••••••••••••••••••••

•'ONrI••• 0 "
/

" � •••••• O.CI ••

AO " .- ,.,.." "' __ .. "!I ..

�l1Idtrem"tamo.. tuGlIté:rA.. paUkM do laOUetu .. .�_
!llMMl\lDw. • oatru. .. I114Q"eJ1Jtea _ .. .-.ou amipa.

Dr. Paulo' Fonte.
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26.
Telefone: l.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ia

Dr. Newton D'Avila IS hrs. Residência: Rua Blumenau.

Do?,;ç"::ç�o� inte�:i�as�Jr:�t:.ia�n;;; e Dr.,22M·ar:.'OTeleWfo'neen:d1b·6a2:.... RegistroSHemorroidas. Tratamento da colite u....u

amebiana. C1luica médica de adultos e criança.
DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos

Fisioterapia ;- Infra Vermelho. Consultório _ 'Trajano, 29 do Projeto 521.B/47, deverão reauerer a validação dos seus diplomas
Co.nsulta : Vi.tor Meireles, 23. Atende T I f M
dià

e e . • 769 no prazo de 90 dias.
rramente as ll,3� hrs, e á tarde, Consulta das 4 ás 6 horaa J

da." 16 hrs.. em diante Residência: Residência: Felipe Schmidt n. 38.
DI,PLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos têr-

V"la! Ramos. �':.�_=.!'��,e l.667 Telef. 812 mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas.

I'
-----..---.----- REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substíutícão

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação dos seus registros provisórios por definitivos.

dos mendigos'! APreSe?te sua idéia ou ofereça seus serviços, dei-
PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De

-

acôrdo com o Parecer 221

xando seu nome na lista de Voluntários da Acão Social Catari-
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

" DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.
nense, em poder desta redação. TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. AIte. Barroso, 11, 10 andar - Caioca Postal 3.932 - Rio'

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

DR. PQLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e partei!'9

Hospital de Caridade de

rianópolis. Assistente da

Maternidade

Do Flo-

Doenças dos órgãos internos, es?e·
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR

DIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

HORARIO DE CONSULTAS: - Pe

la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Maternidade (Clínica
de gestantes)

li. tarde no consultório das 15 ás 19

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDBNCIA:

,

Avenida Trompowski 62

Fone manual 766,

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de .Carídade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' e tratamento

especializado da gravidês. Distur

bíos da adolescência e da. -menopau

-sa, Pertubações menstruais, in�l�,

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias; varizes, etc.

Cirurgia' plástica do períneo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OéE�

RAÇõES OBSTBTRICAS

Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterilhtade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - TeJ.
1.461

.

,

Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Tel. 846.

Clínica Médica e Cirúrgiéa do

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 - Estômago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios' X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

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

,

do Brasil)
Médico por concueeo da Asststên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
'

Ex-interno de Hospital Pp_lquiá·
trico e Manicômio Judiciário

da Oapítal Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sertcõrdta do Rio de Janeiro
CLlNICA �DICA - DOENÇAS

Nh'RVOSAS
Consultõ'rio: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Co,nsult6rio - 1.208.
Residência - 1.305. ,

Dr. M. S. Cavalcanti
C1inica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telçfone M. 732

Dr." Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
,

Formado .pela Faculdade de Medi
ema da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do

,Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos de1gado e grasse, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. VaricoéeJe, hidra
cele, 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 •

Rep�esentações
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.

I'R. • II, IV Dr. Lindolfo 4. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõeII de .ociedGdea
e .el'viçoll ceeelatoa, em gera} .

Organizoçõ.. contabei•. ,

Regi.tro. e marca•. dilllpon'do,
no Rio, de corre.pondente.
Enrit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 hora••

I. . . . . . .. T�l�".:
1494

.

J

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 - 10 andar

Oficina Celeste

Produtos Ve,terinarios

(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, C�ntabilidade, Regis..
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos" Ferros de en

gomar, fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preces Módicos
'Orçamentos sem compromisso. /

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, 'Fazendeíros

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 comprimidos 'de

L',60 g.
/

,

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lüú cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTliA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ e frascos

de ,100 cm3.
-

VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimosl, por serem 9S seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden

do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo minimo necessarro

ao preparo dos mesmos qu�, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta' garantia de atividade máxima.

'

Brevemente o Instituto Pinheiro�' apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como:' Ternerjna (Buco-Vacina contra

diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Souba Aviária, Vacina .Contra a Peste Suína, etc. .. . .

quaisquer consultas sôbre QS mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eu':

centrados na localidade de residência do solicitarite.

OOMPAN[}'fl� e
__

ACCIDENTES DO
�o� CO�lRA'
TRABALH04

.......... � . •• •••• •• I! •

SÊOE SOCIA .... !

POlUO AUEGRE

RUA VOLONTÁRIOS DA �ATRIA N.O 68 • 1.° ANDAR
•

CAIXA POSTAL:583 • TELEFONE 664<) • TELEGRAMAS: .PROTECTORA-
'

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

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

Assegure desde já un;a

NATAL FARTO E FELIZ
sem sacrificio financeiro. adquirin
do, em euaves mensaliriades uma

CESTA DE NATAL

��
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

Encerador
Tendo necessidade de comprar

uma ENCERADEIRA ELÉTRICA.
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 Iica-lhes o

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
Fpolis., 1 - 7 - 48.

Cami!llsl, Gravata., Pijamell,
Meiaa da. ,.melhore'j�pelo.,.' me
Dores preço. .6·na\CASA MIS
CELANEA - Ruae. Msfflil •

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, 'linlhos, brins, etc.' precisa-se rerpresentante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se' sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

de ' Diplomes

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

Almeida - telefone 1.406.

•
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CeI. Lopes Vieira Hoje, DO passado Campanha �o
.

, A DATA DE HOJE RECORDA- - «PromID>)>
NOS QUE: Contribuição dos operários:
_ em 1501, o Rei D. Manuel I, da Fábrica de Retidas

anunciou em carta aos príncipes, ,cHé'epck.'"
o descobrimento da "Terra de Os operários da Fábrica de Ren-·,

,

I das Hoepcke, desta Capital, aca-·,
Cabral;

Fonte Inglês de bam de fazer entrega á Comissão-
-- em 1632, o .

d C .. do Pro
. Amazo I oompetente a ampann.a o - -

e Rota, ry-Club.� 'de, Floria,Dúpolis E:��::���'�:���:�pi:':'o ::i;; �;;6:7.;�po<t.n'i. dé

'.=
� 16"5 h gou ao Engenho ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Realizou-se ontem a 2B reumao menta, o companheir-o Ilmar volta - em ' 'i, C e
, Clinica 'Odóntolollti.

mensal, em julho, do Rotary Clube a falar, desta vez sôbre O vulto in- CO\"'dJs., com voluntários pernarn- 'NOTtfR�A
de Florianópolis. Dando inicio á signe de Rodrigues Alves, cujo bucanos que reuniu para a guerra Das tS ts 2� horas, com, bo.... ,

t h 1 d es O bravo mareada, a 6'''''''0 de abalizado pro-
sessão, o Presidente Adalberto 1'0- centenário de nascimento se come- CM ra os o an ez , u'_""",-"
..

.t fi88ional
lentino de Cárválho convidou o morou em tôda a Nação no dia 7 oão Fernandes Vieira; Rua, Aroipreste Paiva 17
companheiro Arnoldo ,suares CÚ- do correne, Em vibrante improvi- "- em 1645, D. João VI, em 'car-

neo para proceder o hastcamento so, traça a biografia daquele Pre-: " té r-égia,; conrirmou a doação fei-

do Pavilbão Naoional, o que foi sidente e, de pé, todos os presen- ta por Felippe III, á Bento 1.\la�

feito sob palmas de todos os pre- tes saúdam sua memória. O com-
Na data de hoje ocorre o aníver- cíel, sendo reproduzida a conces-

sentes. Na Hora Regimental, falou panheiro Cúneo, usando da pala-
sário natalício do sr. Gel. Pedro são de 14 de julho de 1637;

o Diretor do Protocolo, companheí- vra, agradece sua eleição para a
Lopes Vieira, deputado estadual _ em 1766, foi nomeado. Ca

ro Ilmar de Almeida Correa, ra- presidência do Clube do Cupim e,
pelo Partido Social Democrático e pitão-mór-regente de Curitiba An

zendo a apresentação dos visitan- ao mesmo tempo, pede a solidar'ie-
presidente do diretório desse par- tônio Correa Pinto de Macedo, q�e

es, tendo o Seeretário, companhci- dade dos presentes para o ato do
tido no município da Capital. ! mais tarde veiu fundar Lajes;

ro _Wils'on Alves P-erpetuo, apre-. �ovêrno Estadual, denominando Contando largo círculo de ami-I'
_ em 1771, foi" permitida a fun .

sentado o expediente. A seguir, "Udo Deeke" a um dos Grupos Es-
d A

-

d b I' d f.,

gos e admiradores, "Ü ilustre nata- cão a, rrnaçao e a elas a .u-

usando da palavra, o Presidente colares recentemente oriado. Volta
Ih' -

it liciante terá hoje â oportunidade goinha, em nossa i a;
.

apela no sentido de que os compé- a falar Ilrnar, para render prei o

nheíros compareçam ás reuniões de homenagem ao transcurso da de receber significativas dernons- - em 1790, o Conde de Resende

com a maior assiduidade, fazendo data da Independência dos Estados trações de aprêço e estima, a que, tomou posse do cargo de Vice-rei

sentir a necessidade de maior ri- Unidos da América do Norte, ocor- aliás, faz jús pela sua lhaneza de do Brasil, como sucessor de Luiz

gor na observação do hOl�á,rio por rido em 4 de julho. O cornpanheí- trato e qualidades de cidadão dig- de Vasconcelos, deixando-o. em 14

Õ J
-

B ti t B
' de Outubro de 1801 á seu substí-parte de cada um, para a b a, 01'- 1'0 oao a IS a onnassis reveren- no. ,

dem dos trabalhos. Aproveita a ria, 'após, a memória de Monteiro Associando-nos às homenagens tuto D. Fernando José de 'Portu- ria Blindada" hoje considerado co-'

oportunidade par-a renovar o srn: Lobato, há pouco falecido em São que lhe forem prestadas, envia- gal: mo unidade de elite de nosso Exér-"'

apêlo, feito na sessão anterior, 1'[1- : Paulo. Ao terminar sua brilhante 'mos-lhe, os d'O Estado, o nosso
- em 18"68, o couraçado "Barro- cito.

ra que todos os companheiros, ração, foi prestada ao grande escrí- cordial abraço. 50", repeliu um ataque de 20 oanoas.]
sem exceção, dêm o seu inteiro tor brasileiro a homenagem do ---- ,________ \

apóio ás finalidades da Exposição silêncio, que se prolongou por um Ux p lU I;montando.

de Pintura, patrocínada por Sua minuto, todos de pé. Sôbre díver- U U I V

Erninência Revdma. Cardeal Dom sos assunos de interesse rotário 8S caldeirasJaime Câmara e pelo Prefeito des- e inclusive na Hora da Camarada- ,

ta Capilal, Exposiç,ão essa que se 'g-em, usaram da .palavra, ainda, os Recife, 8 (U. P.) - O transa-

inaugurará hoje, ás 17 ,horas, no companheiros Cunha. limar e CÚ- tlântíco "Charlton Monarch ", que
, arri�ou há tempos ao porto com

andar térreo do prédio n. 22 (Ca- neo, Lendo o Presidente, determí-
sa '"Rosa), á praça 15 de Novembro. nado -que o companheiro Wildi; avaria nas máquinas, saiu barra-

Esclareceu que serão expostos e na proxima reumao, faça uma _fora em esperiência de caldeiras.

vendidos ,quadros -produzidos pe- saudação ao "14 de Julho". A con

,los
-

melhores pintores europeus vite da Presidência, o campa·

rmodernos e o produto dessas n'heiro visitante, üarlos O. Seára,
vendas reverterá em benefício DO Rotar.y Clube de Qriciumat,
dos artistas vitimados na se- descerrou 'o Pavilhão, encerrando

gund.a Guerra MundiaL Após se ,a reunião

enaUecer os altruisticos objetivos _------- _,!������=====.::...;,..;___

do Comité organizador dessa obra

ele 'l'eal beneficência, concitou os

companheiros a comparecerem á

q'uel� iI\auguração. iElIlIpr()Sse�Ji-

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

flo,len6poU" 9 ele Julho de "48

Economize adquirindo
titulos da União America
n. de Capitalização S.A.

Se rrcos quereis (ical
De modo facil elegal
F�zel heje uma inscrição
No Credito Mutuo Predial

paraguaias e aprisionou 24 of'iciais=

e soldados inimigos;
_ em 1869, faleceu José Felicia-

. DO Pinto Coelho da Cunha (Barão,'
de Cocaes) que fõra aclamado Prl!

sidente de Minas Gerais pelos re ..

volucíonários de 1842;
- em 1889, Carlos Gomes trouxe

ao Brasil sua peça "O Escravo";
- em 1946, foi organizada na=

18. R. M. o 2° Batalhão de Infanta-

Alld1'é Nilo 'I'aâasr»

FRECHANDO, •••

Esse preço, por,dose de 5 CC., de
vacina aplicada ou vendida por fun
cionários da Inspetoria Regional é
de (Cr$ 3,00) três cruzeiros.
Ê permitida a venda direta ao

criador da vacina testada pelo Mi
nistério, variando o seu preço no

comércio, entre cinco, seis, sete e

oito cruzeiros, por dose de 5 cc.

Agora o Laboratório Hertape, e

outros de Belo..Horizonte, estão
oferecendo êsse produto, conforme
comunicação feita pela D. D. S. A.,
ao preço de (Cr$ 3,50,) três Cl'U�

O nobre deputado Artur Müller, pelo Diário de ontem, com
a palavra "para repôr a verdade" sôbre as eleições renovadas
em Corupá, veio rebater conceitos menos justos qué lhe são feI
tos. Não quis o ilustre parlamentar precisar quem fizera êsses,
conceitos menos justos. Dos' cinco itens em que condensou as.

suas explicações, soe vê, entretanto, que o sr. MüÍler tanto se di
rigiu a êste jornal como também ao' Diário. Senão vejamos: N<>
item 1°, dá o resultado udenista das duas secções renovadas.
Nós também ,o demos, por diversas vezes até, Os números dI>
sr. Müller e os nossos conferem perfeitamente_ O Diário, toda
via, sempre fugiu à publicação daquele resultado. Como se vê�
êsse item não tem a nossa direção! No item 2°, o sr. Müller nega
a ex�tência .de um acôrdo com o P. R .. P.' Confessa, mais adiante,
que o sr. Luis de Souza lhe presta auxílio, no jornal "Correil>
do Povo", O sr. Luis ,de Souza não só é o chefe local e mentol"'

...

Combate à peste suina'
A peste suina está, de tempos para rida pelo Ministério da Agricultura,

cá, causando prejuizos incalculáveis nos Laboratórios particulares e re

nos rebanhos de porcos em vários vendida, por preços abaixo do c,us
Estados do Brasil, inclusive_'l1OS do to ao criador, sendo a sua aplica
Paraná, Santa Catarina e Rio Gran- Cão pelo p'essoal do Serviço, gratui-
de do Sul. ta.

Prefeito laldemar
8rabba

Acha-se nesta 'cidade, vindo tra.

tar dos íntere�s-es dOi município de

Jaraguá-d-o-Sul, de que é aperoso

lIdiministrador, -o nosso prezado
eonterrâneo s.r. 'Valdemar Grubba,
que; 'enviou à ,nossa Assembléia Lo

gis,lativa, um minuncioso! relatório
dos prejuízos sofridos por aquele
município, por ocasião das enchen ..

tes prejuizos ,que ascendem a 408

mil cruzeiros.
S. S., após haver conferenciado

eom os componentes da Comissão

Especial, encarregada da estudo do
ossunto, retornou a Jaraguá.

A vacina, como se sabe, é o úni
co remédio que previne o terrível
mal.
Em nosso Estado o problema vem

send.o combatido, de maneira enér.
gica e decidida pela Inspetoria Re

gional da Divisão de Defesa Sanitá
ria Animal, com séde em São José,
em estreita colaboração com a Se
cretaria da Viação, Obras Públicas
e Agricultura de Santa Catarina.

_ Assim, em todos os Municípios in.
vadidos pela .doença, uma equipe qe
funcionários se dedica aos trabalhos
de vacinação, isolamento de focos, zeiros e cinqüenta centavos. Apenas
contrôle de trânsito e demais me-' cinqüenta centavos acima do preço
didas aconselháveis. :F:sse trabalho, do Govêrno.
árduo e ingrato; tem no próprio I Não dispondo, em Santa Catarina,
homem seu maior entrave. É que o a Inspetoria Regional de quantidade
homem, na ânsia de lucros maiores, suficiente de vacina para o forne-

.

não vacila em burlar as medidas sa- cimento geral. Vê-se obrigado a li..:.

dos populistas jaraguaenses, como manda e desmanda no jornaJl
citado. E' adversário público e notórió dos elementos pessedistas
do município e mesmo do Esta,do. Não esconde e não escondeu,
pelo jornal do seu grande amigo Artur Müller, a disposição de:
combater veemente os pessedistas e o Governador Aderbal R. da
Silva. Apesar de tu.do isso, o sr. Müller quer fazer crer que o sr_

Luis de Souza, no pleito de Corupá, abandonou seu grande ami
go udenista e passou a trabalhar pelos seus adversários do P. S ..

D.! A presidência da Câmara - salvo ulteriores deliberações -

vai esclarecer que fez acôrdo com o P. R. P.! Como se vê, ()

desmentido do sr. Müller nêsse item, está estribado em atos 8-

fatos que o tornam inaceitável. O Ingenuo, de Voltaire, nem êsser-
engoliria a argumentação do conspicuo representante jaraguaen-'
se, que é contraditória até nos algarismos citados.

No item 3°, diz o sr. Müller que a U. D. N. apenas ,distri-
buiu os vot9s necessários a garantir o seu quarto v�reador.
Acredito que isso seja a e�pressão da verdade e tenha de fato.'

ocorrido, Se a legenda obteve mais alguns votos dos que os ne-

cessários, a prudência os explica. A versão '!io sr.' Müller, en
tretanto, não é a do Diário. Escreveu êsse jornal:

, "Com os resultados do pleito anterior, o máximo que a U.,
D. N. poderia fazer, pelo quocien.te eleitoral, era apenas um ve- '

reador, ficando assim 4 udenistas e fazer mais um perrepista, ()',
30 e perdendo o p, S. D. duas cadeiras.

Descarregar tôdo o eleitorado na U. D. N. seria insens;ltez. '

De nada adeantaria. Cotejados os resultados, previstas as hipó
teses, o trabalho foi dirigido pára êste fim e os resUlta,dos co- .

limados inteiramente alcançados. Restava à U, D. N. muitos vo

tos. E com êstes, derrotou o Sr. Roberto Marquardt, Presidente
do Diretório Municipal do P. S. D. e Presidente da Câmara Mu-,

nicipal. -Fez mais. DerrQtou_ também o Viee-Presi,dente do Dire

tório. Para mostrar a sua fôrça, a U. D. N. não só elegeu o seu

vereador, mas ainda derrotou os que quiz., Escolheu no P. S. })�,
aqueles que deveriam entregar as suas cadeiras à U. D. N. e ao.

P. R. P. E, para mostrar o prestigio, eSCOlheu justamente o Pre

sidente do P. S. D. e Presidente da Câm:ar3� e� o' Vice-Presidente'

do Diretório e da Câmara.
Isto só poderia ter feito com votos seus, de confiança ..

Afirma, ainda, o sr. Müller que o fato dos srs. Marquadt e'

Breithaudt perderem as cadeiras, na Câmara, será das respon

sabilidade dos dirigentes pessedistas. E de fato assim é. O

Diário é que mentiu, e se vangloriou de uma' façanha que a U.,

D. N. não podia realizar.

Como se vê, nesse item 4°, o sr, Müller confirma preci-'
samente o que vinhamos afirmando para" desmentir o Diário..,

Gratos peIo' seu valioso e insuspeito testemunho, prometemos'

voltar, oportunamente.

...

Major Veiga Lima
Vindo da cidade de Lapa, Esta

do do Paraná, onde comanda o

IJI/13° R. I., encontra..lse nesta Ca

pital, em gozo de férias e em visi
ta aos parentes e amigaIS, o nosso

�onterrâneo Major Álvaro Veiga
Lima, do Exército Nacional.

S. S. se faz, acompanhar de sua

exma. espÔ'sa.
"O Estado" apresenta votos de
boas vindas e feliz -estada em nos
so meio.

nitárias e, tirando porcos das zonas

infectadas, por caminhos escusos,
dissimina o mal pelas zonas onde

passa, estabelecendo novos focos.
A resistência à vacinação, por

criadores pouco esclarecidos, é im

pecilho dificil de ser venci,do, exi
gindo verdadeiro serviço ,de cate.

quese por parte dos funcionários.
A vacina cristal violeta é adqui-

mitar o seu emprêgo às zonas atin

gidas ou diretamente ameaçadas.
Os Laboratórios Hertape, Cibápys

e outros de Belo-Horizonte vêm fa
cilitar aos criadores de porcos a

aquisição direta da vacina cristal
violeta por preços razoáveis.
Em breve, sobemos, êsses

_
Labo

ratórios terão depósitos neste Es
tado para venda de seus produtos.

GUILHERME TAL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPtNHAS, ETC,NUNOJ=l EXISTIU IGURL

•
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