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,México, 10 (D. P.) - Em vir
tude de uma manifestação de pro
testo ontem realizada diante da
Embaixada nort e-americana nes

ta capital, o presidente Aleman
declarou que havia .ordenado aos

secretários do Interior e da De
fesa Nacíouril que realizem um in

quérito sôbre os acontecimentos.
O Presidente censurou os jornais
que qualificaram a simples pre
sença de um grupo de paraquedis-
.tas norte-americanos como uma

violação da soberania nacional.
através de alas destituídos d�
qualquer intensão agressora, ins

pirados, ao contrário, num desejo
de colaboração humana num de-
sastrc em que foram vítimas tun;

da Terra Santa. r
.

cionários ,de ambos os govêrn
Acre.scenta a refenda publica-

os.,
-

. "T d
,.

Os manifestanLes conduziram car-' çao, orna-se. c� a vez malS ,evl-

tazps dizendo: ",Morte ao impe-
dente que a mlssao de Bernadotte
não consiste em absoluto numa

sincera tentativa de conseguir so

lução pacifica ao problema da Pa

lestina, nos termos da resolução da

assembléia geral da ONU".
"Este principe cueco - diz que

se aluga por vinte e seis mil dóla-
res para fazer jús aos "bons servi

ços" prestados á ,humanidade, age
unicamente de acôrdo com os in
teresses da expansão, colonial dos

monopolios norte-americanos".
Diz ainda que Bernadote "possue Tel Aviv, 10 (U. P.) - Anun-

maravilhosa habilidade para inter- cia-se que fôrças israelitas ocupa ...

vir com os seus "bons serviços" to- ram o aeroporto de Lydia, uma
da ocasião que é interêsse dos lide- das, .bases mais disputadas da
res capitalistas do mundo". Terra Santa. Os judeus realizaram
Adiantou que os "elemenlos an- uma yerdadeira operação relâm-

tl-soyiélicos construíram num ni-l pago, expulsando os iraquianos:
nho o seu quarlel general". ; que ocupaYam o aeroporto.
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As nofias de K1!iageHm11dO.!s 1!��St�d:�ola
pro essor IDO a Nankiu, 10 (C. 'r.) - Cento e

trinta e sete membros do parla-v
Vamos terminar esta serre de considerações em tôrno das referêl'l-' meato chinês adotaram uma reso

das que o ilustre catedrático de Educação Comparada na Univer'sidu.le lução, pedindo ao guvêrno que pu
de Colúmbia, nos Estados Unidos da América do Norte, escreveu ares-I blique uma lista das violações pe
peito do ensino público de Santa Catarina. Sejam-nos ainda permitidas, I Ia Rússia dos sons !l'atado� som a.

porém, algumas observações que ponham em relêvo o idealismo que' China.
presidin às, realizações governamentais catarinenses nesse setor. Sem Uma lal divulgação, dizem os de
dúvida, quando o então �overnador. do Estado e mais tarde Interventor

I
put ados, vi.ria. corr-ig'ir a impressão

Federal, traçou, em 193::>, o seu esquema de administração, animava-o reinante 110 estrnngeirn de que a

mais .que sin;plesmente o conceito rotineiro de um burocrata guindado luta na China é urna guerra civil,
ao l?oSlO maior do Executivo estadual. O sr. dr, Nerêu Ramos querin Ficariam todos sabendo que é re

real,l�a� o bem-estar do seu povo, dando-lhe assistência educacional e almente um comhat e fi agressão co

sanitáriu, p�ovendo-Ihe as necessidades de expansão às atividades pro- munista dlrig'ida por Moscou.
dutoras, estimulando-lhe as capacidades de empr-eendimento e propor
cionando-lhe a compensação ao labor honesto e fecundo. No que diz

respeito especialmente ao setor educacional, não se limitaria, por exem

plo, a multiplicar o número de escolas isoladas, disseminando-as, como
até então, ao sabor das solicitações nem sempre fundadas em reais ne

cessidades locais. Criou novos grupos escolares, ampliou os já existen
tes, deu a todos amplas instalações para a execução de programas 11e

educação física, promoveu o melhor adestramento técnico-pedagógico
do professorado, ao mesmo tempo que, atento ainda a imperativo ele as

sistência. integral à criança, instituiu as merendas escolares, E não o fez
somente nos centros dcmográficamente melhor dotados, ou nas zonas

urbanas, sinão 'também e precisamente em regiões suburbanas e rurais,
onde quer que houvesse uma população em idade escolar que justifi
casse o estabelecimento. Destes há-os, porisso, de três categorias, todos
'servidos de campo de educação fisica e de casinha.

Nem por outra razão o professor Robert King Hall 'disse com a so

briedade objetiva de um homem cuja responsabilidade no afirmar está
na proporção da autoridade que representa nas cátedras universitárias
norte-americanas: ."Santa Catarina desafia qualquer comparação com

qualquer pais do meu conhecimento, retativaruente aos DOVOS edif'Iclos
.escolares" .

Não há, pois, sinão c.onvir que estamos realmente em situação Ii
.sonjei ra, no tocante ao nosso aparelhamento educacional, coisa que não
'só recomenda o esfôrço de um Govêrnô, corno eieva a cultura de um

povo, a qual possibilita concrctízuçõcs de tal porte e signif'icação social
-e democrática.

Pois bem. Ao assumir o cargo de Governador do Estado, o sr. dr.
Aderbal Ramos da Silva não hesitou em declarar que a sua política ad
ministrativa não descontinuaria a que viera sendo prraticada pelo go
-vêr-no Nerêu Ramos, cujo período de atuação na chefia do Executivo
catarinense marcava, a muitos respeitos, uma era de verdadeira remo

delação dos processos governamentais no Estado. E assim tem sido. O
atual Govêrno barriga-verde não permite solução-de-continuidade ao

desdobramento de um plano que vem oferecendo a Santa Catarina cada
vez maior avanço entre as demais unidades da Federação que melhor re
fletem o seu progresso através dos índices de sua posição cultural, de
sua propulsão econômica e de seu equilíbrio social. Não tenhamos dú
-vida de que, mais alguns anos transcorridos futuro a dentro, a nossa

terra se orgulhará dos homens públicos que presentemente a conduzem
.aos seus gloriosos destinos, como já se envaidece de contar entre os

'seus eminentes benfeitores um coestaduano a quem tôda a Nação faz
justiça como a uma expressiva e invulgar personalidade das que mais
-dignificam o atual panorama político do país, - o sr. dr. Nerêu Ramos,
preclaro Vice-Presidente da República,

Os Arabes estão
intransigentes
Cairo, 10 (U. P.) - Uma

r-idade árabe, que pediu não tõs

se divulgada a sua idenLidãde, cle

clarou à imprensa que os diplo
malas britânicos no Oriente Mé-

dia estão exercendo pressão junto
aos árabes para que êstes cessem

as hnslili dades na Palestina, ,n:éLS

que os árabes eslão intr:uv:'igen
teso

Grande concentra
ção �omerciaria

'1.\mba-Lé, 10 {A. �.) - I, Inaugu
ra-se hoje, nesta cidade, a Gran
de Concentração Comerciária do
Vale áo Paraíba, que durará até
amanhã. A reunião foi convocada

por iniciativa conjunta da Fede

ração Comercial de São Paulo.

Mon.ifestavões
contra os norte
americanos

«Animais
daninhos...»

4' dispOSição do TRE
do Rio 6. do Norte

Londres, 10 (U. P.) - Domingo
último, 'num díscurso em Man- Rio, 10 (A. N.) - Foi enviado

chester, o ministro do 'Trabalho,
o seguinte ofício ao Ministro da

Bevan, declarou que os "Tories" Guerra: "Excelentíssimo senhor

estavam "abaixo dos animais da- Genel'al Canrobert Pereira da

ninhos". E..�ta noite, aIgt'lTIS indi-' Costa. M. D. -Ministro da Guerra.

ví-duos escrev,eram em letras grá-
Tenho a honra de comunicar a

ficas na porta da residência de Vossa ExceIência que o Tribunal

Bevan: -Vila 'do animal d:aninho Superior Eleitoral, na sessão de

_ lar do-rato da bôca grande". A hoje e nos têrmos do artig'o 12, le

polícia compareceu e raspou a
tra "I", do decreto-lei número

inscrição. 7.586, de 28 ,oe maio de 1945, re
solveu atender á reqüisição da

Fôrça Federal, feita medianLe de

liberação do Tri.bunal Regional
Eleitoral do Estado do Rio Gran
de do Norte. As'sim, soliciLo a Vos
sa Excelência as necessárias pro
ví,dências no sentido de ser dado
cumprimentei à decisão dêste Tri

bunal, pondo o auxílio da fôrça
federal à disposição daquele Tri
bunal Regional. Apre�ento a Vos
sa Excelência os meus protestos
de elevada estima e constante
consideração. (a.) António Carlos
Lafayete do Aüdrada".

Rio, 10 (A. N.) - O Ministro da
Marinha, em aviso ele ontem, deu
o nome do Nav.jo�Escola "Guana
bara" fiO navio ex-alemão "Aibert
Lee Echlageter", adquirido pela
Marinh,a Brasileira ao. govêrlllO
dos Estados Unidos. O referido

riaJismo yanque"!

Navio-escola
«Guanabara»

Racionamento de
energia p,m Berlim
Berlim, 10 (U. P.) - Entrou

em vigor à meía-noite a ordem do

govêrno, milHar, impondo nova lei
(je consumo de eletricidade, nos se

,tores ocidentais de Berlim.
Co.nforme já se anunciou ,essa

medida visa reduzir o consumo de

energia, e gêneros alímentícios,
que esíão .sendo trazidos por yia
.aél'ea.

veleiro partiu de Bremenhaven,
Alemanna, rebocado pelo "Noord
HoHand", no dia dois do co.rrente,
em viagen} para êste pôrto, deven
do chegar aqui dentro. de trinta ou

quarenta dias. O navio só escala
rá, para abaslecimento, em Dakar.

'Govêrno
�

Telegrama revebido pelo Go-veroador
Palácio do

O sr, dr. José Boabaid, ilustre Presidente da Assembléia Legislativa"
no exercício do cargo de Governador do Estado, recebeu' de Trevíso

(município. de Urussanga), o seguinte' telegrama:
"Treviso, 8 - Com o povo de Treviso enviamos a V. Excia. efu

sivos agradecimentos pela criação do grupo escolar neste distrito e,
por isso, hipotecamos ao seu digno Govêrno, imperecível reconheci
mento. Saudações. (as.) Liro Pagani, Delírio Ubiali, Inácio Temile, Que
rino Savaris, Jocondo Lasso, Olavo Delorenze, Silvio Lavate, Alexandre
MorcUi, João Pagani, Angêlo Doneda, Artur Piacentini, Daniel Ugiorii,
Joaquim Lasso Filho, Olinda Ferrara, Olindo Coral, João Deefi, João,

Fontanela, Ferdinando Bianchini, Antônio Trento dos Santos Ronconi,
João Cambruzzi, Flávio Dal Bo, Alfredo Sonego, Fioravante Cambruzzi,
Miguel Piacentirii, João Perico, Liberal Dal Bo, José Spricigo, Henri
que Schmidt, Pedro Doeda, Domingos' Risatí, Lauro de Lorenzi, João
Femli, Francisco Uhiali, Alberto Rossi, José Abati, Franquilio Lens.a
ni, Benjamim Scussel, Emílio Messagi, João Moreti, 'Alexandre Messagi;
Oscar Meireles, Luiz Possoli e Tereza Buogo Barishelo",

(amaraNa Federal
4 bancada do PSD catarinense apresentou
várias emendas ao projeto-d,e-Iei' orça

mentária da República para 1949

auto-

Na Câmara Federal, a bancada do P. s. D. catarínense apresentou ..

rec.entemente, ao projeto <la lei orçamentária da República para 1949"
as seguintes emendas:

"VERBA 4 - Obras, Equipamenots e Aquisição de imóveis:

Consignação VI - Dotações diversas
Inclua-se: - para início das obras de dragagem do canal de nave

gação do rio Paratí que, no município de Araquarí - Estado de Santa
Catarina - dá llcesso ao pôrto da cidade do mesmo nome, incluindo-se
a dragagem da barra que dá passagem para o ancoradouro da Piçarras.
no referido Município e a do canal existente entre a ilha dos Barcos e

o continente, nas proximidades da citada barra � Cr$ 800.000,00.
Justificação: - Para o orçamento vigente já ha víamos solicitado

uma dotação para idêntico fim, tendo em vista, o' aproveitamento da
draga c equipamento destinados à dragagem do Rio Cachoeira, em Join
vile, próximo do local cujos serviços e emenda prevê. Seria oportuna ..

agora, a concessão dos recursos pretendidos, por isso que os serviços de
dragagem do Hio Cachoeira já foram iniciados e convinha, por obvias
razões, que fossem aproveitados os serviços instalados próximo ao lo
cal, para a execução das mencionadas obras, antes que o material seja,
dali, retirado, com a conclusão da dragagem do rió Cachoeira. Aliás, o

Departamento de Portos, Rios e Canais, por ocasião da jn-imítív-i emen
da, consídejou a necessidade da mencionada dragagem" quando trimi
nados os serviços em Join vile, correndo a despesa pela respectiva verba
global. Achamos, todavia, mais' acertado destacar a verba necessária para
esse fim, C0l110 objetiva a emenda que, esperamos seja consid�rada nesta
oportunidade" .

"VERBA 4 Obras, Equipamentos e Aquisição de imóveis.
Consignação II -:- Obras isoladas

Inclua-se: - para início das obras de construção do 'prédio desti
nado à Alfândega de S. Francisco do Sul - S. Catarina - Cr$ 1000.000,00.

Justificação: - Há já dois exercicios vimos repetindo a mesma
emenda com a finalidade de vermos realizada esta obra, há muito re

clamada pelos interessados e bom nome de administração pública, nessa
cidade catarinense. Pôrto de mar, por excelência onde se executam, em
ritmo acelerado, as obras de construção de seu cais ácostável, é lasti
mável verificar-se o funcionamento de uma importante repartição fe
deral, em prédio alugado, imprestável e inadequado.

Na mesma' ocasião, pleiteamos outros rceursos para construção do
prédio para a Alfândega de Florianópolis e reconstrução do da Delega
cia Fiscal da mesma cidade. A proposta para o próximo exercício prevê
recursos para as obras dessas duas repartições fedenaís, na última das
quais já se deram 'inicio, tendo, porém, sido exçlilli!là a dotação desti
nada ao prédio da Alfândega de São Francisco do Sul, que a emenda

Continua na 3a,pá�,

�����l!�t�§·�!�,�J!�çr��: I i:::lc���a Latino-
ataques a Bernadote, qualificando-o
de instrumento anti-soviético e a

cusando-o ele ter 'sido enviado á

Palestina para sabotar a decisão
das Nações Unidas sónre a parLillla

Rio, 10 (A. N.) - Para repre
sentar o nosso país na primeira
Conferência Latíno-Americana de
Técnicos de Nutrição, a realizar.
se, neste mês, em Montevidêu, foi
designado, por decreto do Presi..
dente da República, o profcsso�
Josué de ICastro.

CIA CATARIHEHS'l
DE TRANSPORTES-AÉREOS lTDA

Os judeus em
operação I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cab'elos Brancos 1

,
'

Sinal de velhice
A Loção Brilhante foz vol.

tar o cal' notural primitil1(S
(coltonho i 10ura. doirodo ou

"ogro) em POUI!IO tempo. NãCl
II tintura. Não maricna e não
eujo. O leu ueo é limpo.
facU e agradável.
A Loção Brilhante extingue

a. COlpOI. o prurido. o lebor
rhéa e t8dal a. ofecçõel pa
rQlitdrioll do cabelo. o.sim

co�o combate o eolvícíe, re

,,�1izando OI roize. capila-
1'.1. Foi aproyada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

���:

Serviço de Economia
Rural

Agência no Estado de sant»
CiI tarina

EdItai n. 1
-, o Chefe da Agência, no uso ele

suas atribuições, nos termos da

Fartaria minísteríal n. 625, de 6

de novembru de 19,4.7, e das Ins

truções Espeefais e programa para

prova oe hahílítação de classif'ioa

dores, publicada no Diário Oficial

do Estado, de 25 do mês próximo
findo, torna público que a partir
do' dia dez do corrente mês, na sé

de desta Repartição á rua Conse

orlbeiro M�rra n. 37, das 9 ás 12

horas e das 14 às 17 horas estarão
abertas as inscrições para as pro

vaso de habilitação de classffdeado
res. As Inscr-ições encerrar-se-ão
às 17 horas do dia 10 de agosto
vindouro. A Banca Examinadora

para a prova em aprêço, sob a pre
sidência desta Chefia, será compos
ta pelos seguintes funcionários :

Preder-ico Herondino Leite, Agro
Domo Classe "K" e 'I'ihir-içá Botto

Guimarães, Inspetor XIV, respee
tivamente Chefes dos Postos de

Classificação e Fiscalização da Ex

portação de Florianópolis e de
São' Erancísco do Sul.

Florianópolis, 8 de julho de
1948.

Jaques Pierre Brocá
Chefe da Agência

CUTIS
\
fp>' CANSADA

a. �"S:.,�i�
.
gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man
chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

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

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. ,Este famoso creme em

belezador , usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

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

CREME

1UIGOL
AI'fim 8. fnjtas, ltda,·C.P. 1379·5. Paulo

�

I

Coma um alime"tto de cada um dos

6 grupos básicos, todos os dias.

Goze mais a vida! Aprovcile as mais modernas

descobertas da med,cina sôbre Dietética.

Sente-se can<::ado. nervoso? P"C' cure a

cOlLsa! E sern demoTa.!

Uma rnudonçc para mlllhor '10 seu

regime olimentar pod-e dar resul
tados maravübosos ! Se-rte-sr indis

posto? Talvez a cama ';eja urna ali

mentacão inadequada. 'Bis aqui al
guns sintomas (;ue pod-am indicar a

necessidade de mudar a "Üimentação:

Quais são os alimentos vitais?
Veja, acima, os alimentos revítalizan

tes que você deve comer todos os dias...

cada um dêles de primeira ordem.

Lembre-se déles ao escolher suas

refeições, Recorte e coloque êste

quadro onde possa ser visto, cons

tantemente, por tôda a sua família.

E lembre-se, também, que isolada

mente nenhum alimento é completo.
Você necessita de alimentos de todos
êsses grupos pará ter mais saúde,
mais vitalidade. Consulte seu médico
sôbre o regime alimentar mais ade

quado ao seu organismo, para ter

melhor saúde, melhor aparência!

A melhora pode ser muito rápida
- caso não tenha sido adequada a sua

alimentação anterior. Comece, ainda
esta semana, um saudável e bem

equilibrado regime alimentar. Se

perseverar, terá ocasião de observar

uma considerável melhora em sua

saúde e na sua aparência - e nun

ca mais quererá voltar aos antigos
hábitos de alimentação prejudiciais
à saúde. Mas lembre-se: se ainda sen

tir 'c an s a ç o, nervosismo,' fraqueza,
você precisa de um exame médico

completo. E seu médico lhe dirá tal
vez que você necessita de mais vi

taminas e minerais do que os en

cerrados em sua dieta habitual.

1. Abatimento, pa.ldez.
2. Cansaço fácil, ne-rvosís TI').

�. In�peti�ncia, má .tígest'to, má elí
mínação.

4. Perda ou 'exce5SO de p"�b.
s. rnriamacão elas � eugí+as ou da

hôCU.

..Se ti ver algum dôstes stn ;'omas, pro
cure um médico!

voce verá o nem'! S�UIBB nas prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas de seu rnérüco também. Porque SQUIBB é um

dos maíores tabrírantes tío mundo de penicilina, estreptomi
ema, vrr armrtas, a-iest êsícos, hormônios e outros medícamentos
receitados pelo !< eu médíco para restabelecer ou assegurar sua

saúde. Desde 1858 '.'8 Laboratórios de Pesquisas ·de Squibb
têm descoberto ap'frfeiçoado e produzido medicamentos para
melhorar o pa-trão de saúde e aliviar o sorrímento humano

=m todo 1'\ mUT\o'J.

SQUIBB

Acende instantaneamente

Ácido. sulfúr ico ; 2 Tor res metálicas cfe' 30 metros, cada uma, �
co antena tríplice; Gerador para fabr icação de hidrogênio ; Ma
caco. hydráulíco, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba
teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua-
dro. e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar compr imido ; tarrqne de zinco, com bomba, para
600 Iitros ; Lâmpada extensiva, cem 22 metros de fio. flexível;
48 metros de fio. flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico. flexível; Garrafas para ar compr imido ; Jogo de mola,
completo, para auto .Ford 1929;. Balões para hydrogênio ; SUPo.r-
te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
para tambôr de g-asolina; Mátquina de furar elétrica; Ven�ila-,
dor,

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

Informaçêes 11\0 Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro- nO 22 - 2° andar - Telefone. 1.388.

1 litro de querozene

para 14 horas.
Carburador Super Heater.

Agulha automatico.

Queimador reforçado.
Vidro Pyl1!K legitimo.
Bombb de segurança.
Graduador de ar, OUQ<2lm âiaritunen te, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

Estoque completo 'l1é p'eçl:l�
�b.bries·a/ent'es <e camisas RADIO TUBA' ZYO 9'PREÇO'" CR$ 350,00

PELO 'REEMBOLSO MAIS c � $ 2O, O O 1530 kilocieloe ondas médias de 196 metros

I TUBARÃO S. CATARINA
-------_----------- . __ .._._._--------'

Arvores frutileras
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tritezas, aleras, musica e ro

mance, são as notas predominan
tes dêste belíssimo drama.

tal' um novo tipo de govêr-no em
Censura: Livre.

seu País. O govê+no de concentra- No programa: Cinelândia Jor-
ção. - Apesar do protesto. norte

nal _ Nac. Imp, Filmes.
americano .contra ? .bloqueIo ru�-I Preço : c-s 3,'00.
80 em Ber lirn, o Ministro da Agr.I- RITZ _ HOje ás 4,15 - 6,30
cultura estabeleceu um prémio 830 horas
de três mil cruzeiros a Lodo o cri-

'

Ginger Rogers - Dt.. 'u ,�iven
ador que construir um banheiro

__ Burgess Mefêdíth _ Robert
carrapaticida. Banal.

Se alg'uem mais quízer seguir .

E t9 - Sexta Ieira : nquan .o em NO LliMIAR DA GLóRIA
aquele anônimo, estou as ordens.

Manáos (apesar da proibição),
Borda sem chapa e com leve toque R d

-

d "O 'RSTADO Uma leve caricia ... Um abra•
. e açao o· -'-" ,. eram inesperadamente feichadas

d d t ti d bl
'.

O P id ço ....Lembranças que nunca mor-
escem os en es, re rrana o oco 6 - Terça fe ira : resi ente ,: t ôdas as casas de J'OgO, recomeçava

Ii f
- � rem num coração de mulher .,.

para impeza sem para usos, uma Truman di.z. que, a ambição dos I na Palestina, depois de um trégua Um fiime brilhantemente dirigido
verdadeira jóia de técnica e Estados Umclos e ver paz com mais ou menos longa, a luta entre por Frank Borsage.
mecânica, silenciosa e leve .

Li TI elo mas iss na-o

1JUs Iça no l un , . � 1, o c árabes (' judeus, apesar do racio- Censura: Livre.
como uma pluma. impediu que fosse cassado o man- namento da energia elétrica em No programa: Notícias da se-

.. STOCK OE ·SINGER" '*
dato de um Prefeito no EsLado de Berlim, imposta pelos comandan- mana - .Nac, Tmp. Filmes Metro

� REVISIONADAS
Minas Gera�s, pelo faLo do mesmo les das f'orças aliadas ocirf entais, Jornal - Atualidades mundiais.
moral' Iora do Muncípío, pois o Se- pois informam de Porto Velho I Preços: ás 4,15 - Cr$ 6,00
cretáiío Geral do Partido ela Li- que o homem branco a vis- 3,00. As 6,30 horas Cr$ 6,00
berclade da Eslováquia, talvez por Lado entre índios "bocas negras" único. Ás 8,30 horas Cr$ 6,00
gozar de muíca "liberdade", fugiu não- ,e1'1\ o Tenente Oliveira, e sim - 3,,60.
para o exterior, enquanto aqui no

um rádio-teleg'l'afista de nome, ROXY - Hoje ás 2 horas

Aceitamos revendedores para (li- Brasil, inesperadam.ente, falecia
t

.

I 1° Brasil em Fóco - Naeio-
.' Bernardo Mon erro.

o festejado escritor paLrício Mon-
10 _ Sábado: Vai Hr criado o oal.

teiro LobaLo, astro, de primeira Ministério da Saúde para m�lhQr 2° Buck Jones, o veterano
-

, "............. gt·erl'�a�I.dI'aeza da noôsa constelação li-
execuç1ío do plano SALTE, m�s c��i��HEOER NA FR.ONTElRA

lti I]
.

, . ainda nada se sahe sôbl'e o desl.l-

ii I: r�iDca no 7 - Quarla feira: Enquanto
no que tomarão as yárias centenas

Lütas ... torcidas... ação!...

a "de' r] , me q'll'nll()� os 30 - Johnny MacBrown e Ha'.'·

pia0 ') Marsball
e1,'<m con�l la o�. S L "

de bombas atômicas que possuem
.,

Vê passar amanhã, o seu aniver- L
.

n i a b mond Ha1on.
sário natalicio, a graciosa menina:

aumcn os propormo alaS < os an-
os BsCunos Fnidos. pois Stalin RO-

A MINA ASSOMBRADA
Maria Elisabeth Salum, encanto do 'paris, 10 (U. P.) - O Conselho cár103 do Rio cio Janeil'o, toda a

I fJ'ell trc;s ataques de apoplexia e
. Um far-west cheio de aventnras

lar, do nosso prezado e dIstinto da Republica Francesa, antigo Se- Impronsa carioca clamava por pro-
o Ministro da Yiação aulorizou a

.conterrâneo sr. Antônio SaJn11l, do di'
.

I' t t
.

L
e torcidas ...

na o, aprovou .10Je, por duzentos VlcenCJaS con 1'a os mo OI'.IS as que conf('c('�,10 ele 11m �,.·êlo ae'reo" no \la-
alto comércio de nossa pra<;a, e de , ,4° - Início do empolgante se"

sua eXI�la. espô�a d. Mari� Sal:uTI. e sete c�ntra orLenla e ,quat�o v�- e:n apenas quarenta e OItO. horas 101' de CI'$ 3,80; para comemorar riado
Por esse mollvo a gentll HI11v.er-

Los o acareio relel'ente a aphcaçao
I'
fizeram nada menos de nlCla cen-

, � d eg d cente11,'
.

f
. .

}'
. D pa�sagem o s un o el-

: sanante, o crecera na reSl1 ('n\:la 'do plano Marschall. tena de modos e feridos, apesar' .

de sem: estremosos pais lI111a Jaula'
_. ,

. do da colonizaç,o açorIana no sul

mesa de docl's, às pessoas ,je rela-

N CO'mara Federal
do País.

'. ções do distiI1to casal e às suas ,ii

a --------'-----
·

inúmeras

amigUiJ;h31S._ SI'. d
visa restabelecer, com esperança dc vê-la realizada em 1949, se o Mi-

, D e s e n h o
.' Fazem anos ama111a: o r. nis1.ério da Fazenda não. autorizá-la, ainda, para o corrrente exercício,

" Julio Tietzmann, advogado em Brus- utilizando-se da verba própria votada para esse fim.
· que; a senhorinh a Araci da Luz

1
O restabelecimento da dotação significa medida dc justiça, recl.a

, �.unha, JunCirf,llária dos Correios e lI:�rla pelos mais_altos in:eresses do próprio .Ministério que efetua apre-
Telegrafas. clavcl arrecadaçao atraves da aduana francIsCjuense".

- Rua
.

x x x r

Fazem anos hoje:
Os srs, Artur Jacinto Zeloso, fun

-cionário do ,Ministério do Trabalho;
, 'Oscar Trompowsky, Julio Lange; as

-exrnas. sras. Alvina Niehues Luiz, CERTIFICADO DE GARANTIA
esposa do sr. Mário A. Luiz; Na- POR DEZ ANOS
-dir .Nice Botelho, esposa do sr, Perfeição inigualável. Tôodas as

>Gercino' Santos Botelho; as se- peças de puro aço.
nhormuas Wanda Iconomus, Edla Absoluta eficiência. Maior

"VERBA 4 - Obras, Equipamentos e Aquisição de imóveis.

Consignação VI - Dotações diversas
I llclua-se: - para prosseguimento das obras de aterro e constru

ção do cais da "Prainha", em Florianópolis - S. Catarina Cr$ 800.000,00
I

Justificação: - Os orçamentos anteriores consignaram verbas para
'essa importante obra dc saneamento, no pôrto de Florianópolis, cujos
trabalhos prossegucm em ritmo normal. Não é conveniente que, por

tador - Aborda�el1s Sangrentas
falta de recursos, venham as obras a sofrer solução de continuidade, no :- Gigantescas naves dis,Lruidas

próximo exercício dc 1949. pelo fogo - Cidades inteiras ar-

Na proposta não se consignou dotação para prossrguimento desse razadas!

melhoramento, daí, a razão da emenda que, se espera, seja conside- O melhor filme no gênero, ex·

rad:>". traido do célebre romance de Emi-

. A .. _, }!;l{SARIOS
�t�� ;. ...... r.

,PROF. EDU)..RDO PIO DA LU:,.';

Ocorre hoje o aniversário natali
«cio do sr. Eduardo Pio da Luz, Ien
.fe catedrático do In*tt�tpJ-de .Eq.u-
«cação.

BRA. L'UIZ M]j:LO
Festeja hoje sua data natalicía,

'::3 exma. sra. Sidcnia Meld, digna
consor-te do sr. Luiz Melo, couta
.dor e suplente de vereador pela,
V.D.N.

Mancelos, e Zerene Torrés; os jo- ,

'Vens João Carlos da Silva Cardo

.so, Sinval Silva e 'Valter Ouríques,

Na dala de amanhã completa seu

,4° anivers'ário o travesso Paulo Ar

'mando, :filhinllo do sr. dr, Telmo

1 Hibeiro ·e da sra. exa. Adi G. Ribei,\'o.

SRA. ODILON. FERNANDES
:Na data de amanhã' ocorre o ani

v:ersúrio natalicio da exma. :')ra.

Coseta d'Avila Fernandes, esposa
do sr. prof. Odilon Fernandes, nos
so colega de imprensa.

',*

MM. PEIDRO CUNHA

Hegistra o dia de amanhã o ani
. versário natalício do sr. major Pe·

· dro Augusto Carneiro cj.a Cunha,
,funcionário estadual aposentado.

X

SRA. JOSÉ nORN

Aniversaria-se, amanhã, a exma.

'sra. Gualberta Born, virtuosa 'con-

sorte do nosso prezado conterraneo

·
sr. Eng. José Nicolau Born, compe
tente diretor do Serviço de Terras
do Estado.

xx

WALMÓR FRANÇóIS
A data de amanhã, assinala o

aniversário natalício do sr. Wal-

mor Françóis, competente emprcga

,J'o da Iinprensa {)ficial.

. . . . . . .. . .

"VERBA 4 - Obras, Equipamentos e Aquisição de imóveis.

Consignação II - Obras isoladas
Jnelua-se: - para a reconstrução de estrad'as de rodagelr! ,13' eons

trução de uma nova pónte, ambas, de acessó ao campo' de 'ponco da' Base
Aérea de Florianópolis :_ S. Catarina - Ci-$ 3.000,000,06.

Justificação: - A Base Aérea de FloÍ'ianól:)olis, por sua impmiân
cia e' situação é, sem dúvida, uma das mqis' notávcis 'do' sul do P�1Ís. Ali,
o Governo da União tem realizado importantes obras de aparelhamento
e eficiência militar. Entretanto, a atual estrada quc dá acesso à refenda

Base necessita scr colocada à altura de suas necessidades. De trâ.nsito
intcnso e sujeita à frequentes inundações, nas marés altas, por vezes ()

acesso à aludida Base se torna imposivel. Por outro lado, a atual punte
de madeira sôbre o Hio Tavares, nas proximidades do campo de pouso,

sofre, também e constantemente, as influências das referidas el1chentl'�
e se impõe, urgentemente, a construção de úma outra, sôbre nivel 'mais
elevado.

Há a considerar, ainda, que o campo de pOllSO da Base em caÍlsa
serve, tambép.1, à aviação comercial e já �c tem �erificado a interrupção
do trânsito em virtude das ditas enchentes, com grave prcjuizo para
todos.

A emenda prevê medida justa e mérece sçr considerada".

'TT2o.gutn.as ,de' w�tu»ar
... _ � .

bordar

de (cO

'rendimento,
Costura para frente e para trás

Estado)!Pjf�pa,f
, AReÃO JUNIOR

sem franzir

versas praças do país.

,

4 - Domingo: Enq uanto os co

munistas 'eram derrotados nas
do Ministro da Aeronáutica estar

voanelo para o rio das Mortes afim
eleições na Finlândia, o .proressor
amer-icano, Hobert 'King Hall,

de levar presentes para os chavan-

enaltecia o ensino em Santa Oa- tes, mas Ludo isso nada representa
se levarmos em conta o anunciado

tarina, dispensando ao mesmo pa-
casamento d d t d B t Ccnsura : Livre,

lavras que muito nos dE'sYanece,'
o epu a o arre o

mas em São Paulo, o Promotor PÚ-
Pinto com a viuva do multã-milio- J Preços: Cr$ 1,00 - 2,00.

.� nái-i o José Marf ln e ll í.
hlíco da Sexta Vara Criminal, iní- 8 Q' L RITZ HOJ'e"� 9. horas- Ulll a feira: Subiu o pre-

u� -

ciou o processo contra 08 r.espon- TJ I'
.

I '11co dos automóveis, dizem as notí- l ll1 (rama musicai. maravi 1O�

sáveis ,pelo "quebra-quebra" nos
cias

.

1 d E so, com Ricfl:.rdo MonLalban
ônibus e bondes, ém ngósto do ano

VJD( (tS os !'stados Unidos,
Emil G'mas o Tribunal do Trabalho, em

1 mi ia . um.

NOSOTROS

HTTZ - Hoje às 10 horas da
manhã

MATLNÉE DA PETIZADA
Jornais - desenhos - snorts.

para agradecer ao amigo anôni

mo, que sabendo ser eu filatelis

La, enviou-me uma bôa quantidade
de selos comemorativos brasileí-

(Este nosso amor)
passado.. ,

É elevado o número de acusa

dos e o in L'errogatório começará
ainda em outubro próximo!

5 - Segunda f'eiru : Quando o "O

ESTADO" não circula êste espaço
fica mais ou menos em branco,
mas desta vez quero aproveita-lo

São Paulo, achou mais conveni

ente para resolver o dissídio dos

ferroviái'ios da Mogiana, porque o

Presidente elo Chile resolveu ado-

ros.

A ARAil'l'HA NEGRA
,Censura: Impróprio até 14 anos.

Preços: Cr$ f1,00 - 3,00.

T é·cn ico
CURSOS INTENSIVOS POR CORRESPONDÊNCIA

Desenho de Arquitetura - Desenho do Propaganda - Des�nho de
Máquina - Desenho Topográfico
INSTITUTO TÉCNICO OBERG

7 de· Setembro 41-A •• ex. POlitr.l n 3455 -- Rio •• E. F.
Envie êste anúncio'e terá uma mensalidade G1'atis

0:1 7

30x,50 - At\)alidades.
.Pl'eços: Cr$ 6,00 --r 3,'00.
ÁS 6 1/2 � Cr$ 6,00 (Bnico).
Imp,erial - Cr$ 4,80 (único).
Impróprio até. 14 anos.

IMPERIAL '- Ás 2 horas

1) - Noticias da semana 47x17)
Nac. Imp. F. 2) - Luz e Fôrça

- 2 partes. A marcha do tempo.
3) - Noticias simiescas - Shol't•.

4) ,- A gralld,e 'oolheita - Novida�
des em 2 ar,tes. 5). � FDme n�

mundo - ,Short 2 partes. 6)
Quem é que na Selva - Desenho .

colo-rido. 7) - Um dos mais sen·

sacionais e ,eletrizantes "w(l,sterns"
NÃO ME ENCERREM

Com - Roy Rogers - Dale
Evans - George Gabby Hayes
(Barbudo).
Lutas e torcidas!
8) - Continuacão do melhor

seriado de aventmas maritimas:
O PORTO FANTASMA

.com - Kane Ricbmond - 13°
14° episódios.
Preço: (]r$ 3,00 (único).
Impl'óprio até 10 (dez) anos.

..

ODEON IMPERIAL
.

Simultaneamente
Od,eon :::::.. 2 - 4 1/2 ,:_ 6 1/2

- 8 3/4 horas

Imperial - ÁS 7 1/2 horas
Sessões elegantes

'Mais eletrizante... mais sensa

cional e muUo mais 'movimentado
do que ",Capitão Blood".

.

A história do mais temivel pi
rata que o mundo já conheceu!

"Cospe-Fogo" (f terr,or do Mar

das 'Caraibas, assaltando Ludo a

sua passagem na conquista dos

Oceanos e dos fabulosos tesouros

ocultos em Terras Tropicais!
A FILHA DO CORSARIO VERDE

Com - Camillo PiloHo - Doris

Dmanti.
iDuelos SangTel1tos - Aventu"

ras eletrizantes - Romance ,encan-
e

to dI' seu filhinho!
1\1:1", não esqueça. q·ue o melhor Outras emendas foram ainda oferecidas' ao projeto da lei orçamen-

JH'I'!',"'te para o seu "PJMPOLHO� tária federal pcla bancada do P. S. D. catarinense na Câmara dos Depu-
� ll�'l caderneta do €R:f:IHTO tados.

�MUTUO PREDIAL. 'Dar-Ihes-emos também publicação, no próximo número.

lia Salgari! ,

No programa: 1) - Jornal da 'Itela n. 12't - Nac. Imp. 2) �

Quem é quem na Selva - Desenho
colorIdo. 3) ,_ Fax Airplan News j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Cantareira, 928 - S. Paulo

Peçam lista

...._. . ._.___._.. w_._w_. w_. ._. �'( ._
- -•..•_...•� -.._••..'V'J'I,o

� feita aos filhos de sócios..

PRISÃO DE VENTRE
.

� SillCRETAIUA,' em Florianópo- í
ESTOMAGD _ FIGADO _ INTESTINOS �

lis, 2 de Julho de 1948. I
PILULAS DO ABRADE MOSS � E��Í(I��.����o.s�: .s.e���t���o••�e.r��.

Adem directamente sôbre o ap- <"

.. Café Otto traduz qualidade Iparelho digestivo, evitando a pri- 1- I
são de ventre. Proporcionam bem � ��:�.-�. �� .. s.��.. �������.���:...
estar geral, facilitam a digestão, � Oleo de Peíxedescongestionam o FIGADO, regu-

I .I �
larizam as funções digestivas, e fa-' .:

COMPRA-SE QUANTIDADE E

':'�
zem desapparecer. as enfermidades

�� PAGA-SE BOM PREÇO. TRAT.\H Ido ESTOMAGO, FIGADO e INTES-
TINOS. Á RUA CONSELHEIRO MAFR \ 41 .•

, EmpreO'ue bem o seu dinhel

I� IFLOR�ANÓPOLIS - CAIXA r-os] ro, cornp�ando ações do "Colé
............."' ft� _s_ _._ w - •••••-.-.g••••_ -.. TAL 1�4. gio Barriga-Verde".

Servico Brasileiro
da B.B.C.
DOMINGO, 11 de julho:
19,00 - Sumário dos programas.
19,05 - Revista Técnica e Ci-

entífíca.
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 Feminina",
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

BBC.
i2.2,00 - Sumário das Notícias.
22.05 .:_ lPalesÜ'o ou discussão.

22,20 - Epílogo.
ISOOUNDA-FEIRA; 12 de [ulho :

19,�0 - Sumário dos progra-
mas.

19,05 - Azas Britânicas, pales
tra.

19,15 - Noticiário.
19,30 - Novo Conjunto Londri

no de Cordas.

.20,00 - Rádio-teatro: "Um Fio

de Luz", peça de R. S.

8criven.

20,30 - O Escritor e o Ambien-

te, palestra.
20,45 - Ronnie Munro, piano.
21,00 - Noticiário.
21,15 - ,Comentário 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 - Noticiário.
19,30 - Música de câmara.

20,00 - Crônica Esportiva.
20,15 - Música ligeira - P.

parle.
20,30 _. palestra.
20,45 - Música ligeira - 2a.

parte.
21,00 - Noticiário.
21,15, - Comentário da Grã

Bretanha, de Vernon Bart

lett.

21,30 - Orquestra de Teatro da

BBC.

•
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E MAIS

famosos produtos para au torno

veis dão boa margem de lucro!

Importadora Mercantil S. A. abastece o mer

cado de vendas por atacado com sua grande
organização importadora e abastecerá tarnbem
sua casa em condições muito luorativas. Veja
a lista ao _lado e escreva-nos u r g e 7t I e
solicitando condições para ser um d03 nossos

revendedores, em sua cidade.

MATRIZ, Ed. "Importadora Mercantil"· Av. Venezuela, 131, Rio
fiLIAL, Ruo Rio Grande do Sul, 95 - Belo Horizonte

•

Atenção, Snrs. Industriais!
VENDEMOS OS SEGUINTES MA

QUINARIOS
1 Ventilador de ferro, manual,

22,00 - Sumário das Notícias e

Ráidio-panorama.
QUARTA-FEIRA, 14 de

19,00 - Sumário dos

para arroz em casca.

2 Tratores "FORDSON", sendo
um funcionando e outro desmon- I
tado.

1 Máquina p/benef'iciar arroz,

julho: com pouco uso, da afamada mar-

progra- ca "rrONANNI" com dois brunido-
mas. res e classificador de tipo "TRIER"

19,05 - Inglês pelo Rádio. capacidade para 60 sacos de 60

19,15 - Noticiário. quilos, beneficiados em 10 horas
19,30 - Meia Hora na ópera de serviço, tor, marca "OLIVER".

"Tosca", de Puccini. 1 Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de oito linhas,
20,00 - Rádío-teatro: "O Ti- B. P. efetivo, da afamada marca americana, marca "THOMAS"

ro"; de Alexander Pushkin. "BOLLINDRS", completamente no- p/arrnz ou trigo.
20,15 _:_ Orquestra "Midland" voo Os interessados queiram dirigir-

da BBC. - la· parte. 1 Dinamo para 6.000 velas, com se á IRM,iOS GLAVAM, Florianó-
20,30 -' '\A Renascença do Ci- instalações completas, isto é, qua- polis, Rua João Pinto: n. 6 - Cor

nema
. Britânico", de S. dro de mármore com reostato, am- respondência para Caixa Postal 42,

Stokes. � perímetro e demais pertences. Fpolis.
20,45 - Orquestra "l\Hdland" da

'

,..- . _

2�,��BC� N'Oti�:ál;��te.
'

!Sala no centrorVlube 12 de Agosto-21,10 - Nosso Correspondente PRECISA-SE A Diretoria do Clube 12 de

InforEm�: :H· . \ Tratar à rua Tiradeotes no 5 Agosto 'torna 'público, para conhe-
21,30 - rw ope, plano. Telefone 1393, cimento dos ·Sq. associados, que22,00 -, Sumário das Notícias

a expedição de convites para fes-

ARTIGOS PARA SORVETERIAS tas só 'ser-á feita' excepcionalmente,

CASA DAS SO'RVETERIAS e até ás dezenove (19) horas do
dia da festa.

1 Trilhadeira p/arroe. com capa
cidade para 250 sacos diários.

1 Arado de dois discos para tra-

",

Avisa, outrossim, que está sus

pensa a admissão de socíos da ca

tegoria de ASPIRANTE, exceção

-,
.,;;..

1
I -

SUNOCO e dez:nais lubrüicalltea para tocloi õdiDi-: �
8un Oil Co.; Philatklphiaó P.nnlYlflln�

•
'('-1

. ,

TIra,..

,.y.::
MÁQUINApara lavagem interna do carter e do 1R0...r) �
InJernotional Molor Clt4M1' C�.i Now Yo,Jc

•

UMA LINHA DE TINTAS para todos os fins
Berry 'Broihers Inc., Detroit, Michigan

•

MÁQUINA para lavagem do automovel a shampoo
Homesleud Valoe M/g. Co., Caraopolis, Pennsylnania

•

AMORTEC EDORES das linhas Ford e Studebaker
Houdaille » Hershey Corporalion. Bujjalo, 11, N. Y. i:

_)-

CÀRREGADORES-RÁPIDOS de baterias
Hartmau Corporalioti uJ America, St. Louis 10, Missou,ri

,.;.

•

PI"TÕES, pinos. camisas e molas de segmento
Specialloid Limited, London, Inçlaierra:

•

COMPRESSORES KELLOG-AMERICAN, pistolas para
pintura. lonas de freio e discos de embreagem

American Bralee Shoe Compony, New York

•

FILTROS e cartuchos de óleo lubrificantes do motor
Fram Corporaiion, Rlwde ls/and

•

Um:OLN

,

/)tI,4SrOífllllLI1S/)I!FRElflES
_,at/'l/(!bIS'II$II!stIÍ!ert?;?�S' .

De acôrdo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras abundantes, pro
longaç!as, repetidos, bemorrogios
e suas consequências .

N.o 2: Fa!ta de regras, regras
atrazadas suspensos, deminuidos
e _ suas consequências.

VAUMI\RT

TINTURARIA ,
Só B "CRTIZEIRO"

dentes, 44
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"Procura-se Sub-Agentes nas principais pracas do Estado, para colocação de artigos de fácil venda;
paga-se ótima comissão. Dirigir-se à Caixa Postal, �25 - Joinvile

NIEstado, com as devidas referências",
Baraia «Chrvsler» .

Vende-se uma em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lcurival

____-=-..to....:'..;..L- ......�=_ ----�I Almeida - telefone 1.4.06. "
.

_ .,j . '._; _.1

. (ANnA� E�FE�OqRÁfICAS

1O.:I�.'. .. .. • ,............ .. .

••.reune som ... acabamento ,.

.solidez... no piano perfeítot
.Além de vários rnodêlos para
pronta entrega ... êste rnaravi

.lhoso piano pode ser seu hoje
:mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Schwartzmann
São Paulo

Av. Ipiranga, J14 - Ter. 4.1478

Rio de Janeira
Av. Rio Branco, 2S7·A-Tel. 32·7522

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
� .

I
Os Rins que devem elimi�ar

: todos os traços de substanciaa
,
toxicas ou impurezas do organis
'mo, estão permitindo que um

"i excesso de acido urico se acu
,: -mule e penetre em todo o

l -organismo.
ii A falta de cumprimento de lua

,

'tarefa por parte dos rins é a

I causa fundamental das dôres

f :reumaticas, lumbago e irregula
ii xidades urinarias.

'I'
Este acido urico

raPidame.
nte f6r

t. .ma cristais agudos, que se alo
i jam nas articulações, causando

I Ca sua inflamação e rigíd� as

x I,cruciantes dõres do reumaTISmo
? I -e outros males do sistema urina-
i -rio. O tratamento apropriado de

'! ve fazer voltar os. rins. ao seu

estado normal, afim de poder'

I $er filtrado o acido urico. É por
i isso que as Pilulas De Witt con-

; seguem dar alivio permanente
i nos mais rebeldes casos.

'. i As Pilulas De Witt atúarn di
;i �etamente sobre os rins, de
': volvendo-lhes a sua ação natural
·.-de filtros das impurezas do

. ,: .:'organismo.
: I

.. Acham-se â venda em todas as
"
farmacias.

i'
PILULAS

:�; DE WITT
.' Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.

I o QRANDE É MAIS ECONOMICOI

•
� .

A mais a�:a qualidade!'
O mais variado estoque!

.. ,.�

Veja nesta lista os artigos
de que necessita e procure
conhecer os nossos preços.

PARA A AGRICULTURA � Amplo e mo

derno sortimento' de �áquinas e'ferramentas
agrfcolas: tratores especiais para hortas, ara
dos, grades de disco e dentes.

Máquinas e veneno para extinção
de gafanhotos, formigas e outras
pragas. Mangueiras Goodyear.

• I '

PARA A INDÚSTRIA - Dispomos dp orn-

pleta linha das famosas correias e manguei- ::,.:Af:'::...
ras Goodyear. Motores Diesel industriais, '.'::: "®mr
mar�tim�s e ge�adores: �aterial p�ra cons- ':::[:�:.. :::':< ...

trução, instalações santtártas,

banheIrOS�'
etc.,

.

\.::'
. A, '

Tornos paralelos, bancadas e mâqui- �:.,:�::, �l"lb".",::::::::::

nas para os mais variados fins. Fôlhas
_

..

''')i:, .

de serra para engenho. braçais para
' ..

aço e metais. circulares e de fita.

PRODUTOS DOMÉSTICOS - Desde fogões de todos
os tipos e equipamento para cozinha até produtos para

toucador, drogaria, perfumaria e um variadíssimo es

toque de artigos finos para presentes. Filtros,

PREÇOS CONVENIENTES

PARA ATACADO E VAREJO
geladeiras, máquinas e rádios das melhores
marcas. Secção de fazendas e artigos de con

fecção, capas para chuva, capotes, encera
dos, etc .. Mangueiras Goodyear para jardim. CARLOS HOEPCKE S.A.

COMÉRCIO E INDÚSTRIAPARA TRANSPORTES - Automôveis, caminhões,
carnionetes, Possuímos um completo estoque de pneus

Goodyear especiais para cada tipo de serviço.
Câmaras de ar, correias de ventilador e

baterias Goodyear. Ferramentas e macacos

até 5 toneladas.

Matriz: Florianópolis - Filiais: Blumenou - .Jccçcbc-e
Joinville - Lages - laguna - São Francisco do Sul -
Tubarõo. - AGÊNCIA EM SANTOS - ESCRITÓRIOS
EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO De JANEIRO

ARMBDORES • COMERCIANTES· INDUSTRIaiS
-iransporte de cargas e possagefros entre 05 portos de
laguna e Rio de ":onelrQ. - Fábrica de Pontos "'Rita

Mario" - (Pregos de ferro)

IMPORTADORES E AT4CADlSTAS
fazendas - Ferragens - Móquinos - Produtos Outml

ccs e Farmacêuticos - Telegramas "HOEPCKE"

..Ir �GOODfiEAR
x

1
I

. D�NCANTE [Terrenos -em· Coqueíros
.

O. C�llbe Hecreativ? "AH�igos da -Onça" i comunica a sociedade F:)- I :rendem-�e diverso�, CO� chácara, á beir'a-mar ; diretamente ou

rtanopolitana, que fara realizar um COKTAIL, DANSANTE, nos saloes I por intermédio e sob fínancíamento dos Institutos.
do LtRA TENIS CLUBE, domingo' próxínío,s dia 11, com inicio às (9)' Planta e informações - Rua trajano, 16.

, ,

COKTAIL

nove horas..
As senhoritas socras dos Cluhe 12 de Agôsto e 15 de Outubro, bem

como os cavalheiros, deverão procurar seus convites, na séde do C. R.
A. O., a rua Conselheiro Mafra 77, a partir de hoje.

NOTE BEM: Somente será permitida a entrada dê' pessôas sstranhas
ao clube mediante apresentação do convite. Sorteio de prêmios entre as �evi�ld�a�����o�? IIntercômbíc Cultural

.

Economíco FinanceÚo IPublicidade tneneal, - Assinaturas e Anúncios .

CAIXA POST�\L, 775 CURITIBA

senhoritas presentes.
(As.) 'Durval Simões Presidente do C. R. A. O.

do Paraná
Publica relação dos comerciantes e 'indust:riais' com seus ende- II C A P I T A L A. R IIreços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina,

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

do
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Hua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00' além da Jóia

inicial de Cr$ 11",00 apenas.

Participação nos lucros

pessoais, cence-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8_ bU$oa da �
R�forçados os conjuntos do FigüFt�1ense
e do Bocaiuva para o choque d� nojt
A tabela do Campeonato Citadi- catarinense; o centro-atacante A

no de Profíssionais-Mixto marca mérico, que defendeu as cores do'
hoje, com inicio às 15,30 horas, o Figueirensc há alguns anos e Luiz,
prélio entre Figueirense

-

e Bocaiu- antigo guardião do Caravana do Ar.
va, que será dirigido pelo árbitro Por sua vez o Figueirense joga- A h

-

L l1:il1 V 101fWaldemiro Melo, devendo às 13,30 rá com sua linha reforçada, apre- man a DO lrd ii aprt,;llt,.lHéU.;aO. unS t:'qIU_Vtí� ue o v
horas ser efetuada a partida pre- sentando o médio Gastão na meia Amanhã, segunda feira,

.

dia 12,

,-
rem ao Lira Tenis afil�l de mcen-

\ �es passar-ao pelos. gauchos. nestaliminar entre os aspirantes. dos esquerda, Abelardo e Capeta nas às 19,30 horas, a FAC fará a apre- tivar ào� atletas c�t�rll1enses que: Jornada (�ue devera ser glOI?OSa em
mesmos clubes. extremas, Nicolau no meia direita sentação oficial de suas equipes ao defenderao o presfigio de Santa, todos os sentidos, e em todo" os as-

O embate entre os esquadrões e Nede no comando do ataque. No público florianopolitano. Catarin� no campeonato brasileiro I pec:os, neste primeiro. cotejo de s�-principais está destinado a agradar, arco aparecerá Mafra, 'em __virtude As seleções masculina de volci- de voleibol frente aos ganchos. leçoes de Santa Catarina e do RIO<embora as situações dos dois clu- do impedimento de Isaías que sea- bol são integradas por moças e ra-' O .sucesso de nossa gente depen- Grande do Sul em campos barrigabes na tabela de classificação não cha contudido. A zaga será formada
pazes requisitados aos seus clubes �de, sem dúvida do incentivo que re- Verdes.

o recomende muito. por Marco e Diamantino e na linha
nos municipios de Tubarão, Brus-I ceber da torcida em todas .as oca- Para amanhã a FAC cobrará asDuas vezes ambos os conjuntos média figurarão Minela, Jair e Mo-
que, Blumenau, Florianópolis e Jo- I siões, não se esquecendo o nosso seguintes entradas:interviram no certame em anda- raci.
inville. público que o incentivo é mais ne- Cadeiras - Cr$ 5,00mente e nas duas vezes foram ba- Bocaiuva e Figueirense deverão Em sendo assim, convocamos a cessário . sempre .nas ocasiões ad- bancadas - Cr$ 3,00.tidos, estando assim com 4 pontos oferecer-nos um espetáculo cheio todos os florianopolitanos em geral versas. Cada falha de nossos repre- Uma assistência em massa auxiperdidos. de surpresas. A derrota será la-
e aos tubaronenses hrusquenses, sentantes deverá ser seguida de Iiará os catarinenses e a FAC nasPara o choque desta tarde, o me,ntável, e _?isso estão cien!es os

I blumenaeunses e j�,invilenses re- "HURRAH" de estimulo para o a- suas dificuldades financeiras.Bocaiuva apresentará seu novo dOIS esquadrões CI:" ocurarao ver sidentes nesta capital a comparece- tleta. Somente assim os catari nen-
quadro, reforçado com valores ,já sorrir um triunfo digno, expressi- '

-_._._--_.- ---�-------------
eonheuidos do público, como os vo e liquido que servirá como rea-

I
meias Mirinho e Medinho, ex-de- bilitação e colocará o esquadrão
fensores do Atlético; o centro-mé-I em condições de oferecer surpre- "

adio Luiz, que já integrou a seleção sas aos demais competidores.
f(-"".

.: -c,

•

,

a F- A .. C.Da
A FAC recebeu da Confederação Brasileira de Desportos o seguinte

telegrl\ma:
"Oomunicamos Conselho Técnico marcou primeiros jogos dessa

filiada Campeonatos Masculino Feminino Volleyball para dias 16, 17 e
18 de julho em Florianópolis contra selecionados gaúchos. Vencedores
jogarão São Paulo. Pedimos prívídcnciar bom, local para realização tais
jogos pois serão cobrados ingressos."

Ao público floríanopolitano caberá corresponder a essa magnifica
vitória dos esportes catarinenses, comparecendo' em massa à cancha do
Lira para uma demonstração de que temos público suficiente para que
se realizem nesta capital jogos de grande envergadura, como o campeo
nato brasileiro de volleyball.

VADleo CONVOenDO!
A diretoriil da FAG bouve, por bem, COD ..

locar para os treinos da seleção catari ...
DenSA de voleibol que - disputará o cer
tame naciODal,o berculeo e eficiente atle
ta ·Os.valdo Silveira (Vadico), um dos mais
�omp�etos astros do volei de 8. C�tariDa.

QUINZENA DO VOLEIBOL,

Incentivemos os rapazes da F. A. V.
Além de distinguir a F. A. C. com habituada a grandes embates, en

a realização em sua sede de uma contrão as moças porto-alegrenses,
eliminatória do, campeonato bra-] em nossa capital, não UI11 "team"
sileiro de voleibol, prestou a C.B.p. que lhes fará perigar a vitória
uma homenagem aos catarinenses, ,pois que" as nossas 'são 'verdadeiras
prolJorcionando-lhes a oportunida-] principiantes, mas um .grupo de
de de assistirem ás mais emocío- I adversárias que esperam poder:
nantes pelejas de quantas vai rea- adquirir com as visitantes mais IIizar para determinar os finalistas conhecimentos e experiência.
naquele campeonato, que está em- Ê com esse espírito que a equi
'pô�ga'ildo os aficionados, desse mag- pe feminina de Santa Catarina en

nÍ�ico esporte. trará na cancha para disputar a

Graças ao espirito liberal isento eliminatória dos dias 16, 17 e 18.
ide partidarismo, com que foi orga-] O "six" masculino entretanto
mizada a tabela para êsses jog?S mais experimentado � possuidor, d�
pre.liminal'es. fat� que repere�tlU, apreciável cabedal de técnica, promuito bem nos círculos esportivos 1 curará impor-se aos rapazes de a
locais, dando assim a C. B. D. opor- lém Urampituba, arrebatando-lhe
,tunidades iguais a_seus filiados. e I o direito de irem a São Paulo para
.engrandeced.ores, vao. os conter�â- a disputa das semi-finais. Oxalá is
'neos aplaudI.r uma bl'llhan�e eqUlP� J

so aconteça, para honra do nosso
de valorosos atletas do RlO

. Gr�n esporte e para premiar os esfor
de do Sul que pela vez pn�eIra ços e canseiras dos responsáveis
Idisputarão em n�ssa terra Jogos pelo preparo da equipe e que tudo
,dessa natureza e Justamente de um

vêm fazendo no sentido de naque�campeonato brasileiro, o que sem
les dias, que se tornarão memorá

.dúvida vem valorizar em muito o

inicio dêsse intercâmbio entre gau
-chos 'e catarinenses.
,

Acresce notar que tanto gauchos
como catarinenses disputarão pela
!primeira 'vez o certame nacional fe-

minino dêsse esporte. INTERNACIONAL X IPIHANGA
Oriundas de um centro de recur- Defrontar-se-ão hoje à tarde, no

sos humanos infinitamente superi- gramado do Saco dos Limões as

-ores, o que lhe faoiliLa a monta- equipes do Internacional e Ipiran
gern de uma equipe sem dúvida já I ga F. C.

veis, possam os catarinenses ins

crever, nos seus Ias tos esportivos,
mais um esplêndido e honroso tri
unfo.

· ...........�,�'"' • 4.. �_· írt$ton,

"

-;
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L�" :
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,
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'�:'�i'�

Arqm-
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t, OS
TRANSPORTADORES
EXPERIMENTADOS
CONFIAM NOS·

PNEUS

Tires'ODe

48090

I
I

'; ;

.ECONOMlA
• RENDIMENTO
• SEGURANCA"

'
..

"

.eduzlr despesas de distribui.
Cio... abr'r caminhos às fontes
.... riqueza... são pontos essen

ciais para o fut.,ro do .flsil.
,

,
Em . nosso pais o, caminhão, é :

o
:

veiculo ideial para o transporte de
matérias primas das fontes às fá
bricas... e para levar a's manufa
turas do fabricante diretamente'
ao consumidor. Este transporte de
porta-a-porta, com o auxilio de boas
estradas, redunda no aproveitaménto
integral do produto, reduzidas' 8S'
pOSSibilidades de sua deterioração pe
los atrazos de carga, descarga e bal
deação. Envie por caminhão - es
timule o plano rodoviário brallileiro J

• _
aLI. ti o 8

,_
ti o J.E.:a e.

� • I N O A
r M E.L·H Q a
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XAROPE
S. JOiO

Combate o tosse. a

bronquite e 09 resfria
dos. João O Xarope S.
éeficaz no trotrornento
das afecções gripais e

das vias respiratórias.
O Xarope São João'
-

solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

o problema do negro
DOS EEe UU.
Filadéfia, 9 (D. P.) - o comité

que redige a plataforma do Parti
do Democrata recebeu apelos pa
ra incluir o programa dos direi
tos civis de 'I'ruman. Foram fei
tos pelo Cong-resso das Organiza
'(iões Industriais (grande entidade
sindical com mais de 6 milhões de
membros) por varias agremiações
que lutam pela igualdade racial,
e por 21 organizaçõe,s de negros.
Assim a questão controvertida dos
direiLos civis se coloca em pri.
meiro plano quando o partido es

tá diviclido. Os formuladores da
plataforma estão sob forte pres
são; decidiram -evitar discussões
em publico e se abslem de inter
pelar depoentes que falem em de
fesa dos direitos civis.
Todos os porta-vozes das orga

nizações propugnadoras dos di
reitos civis fizeram a grave ad
vertência de que a esperança do
Partido Democrata de sobreviver
cerno organização politica de ím
portancia nacional reside . numa

decisão sobre o problema racial.
As agremiações dos negros tam
bém declararam que já se tolerou
demais o dominio dos brancos
:meridionais no Partido.

Nervos D.ebiU:
�

.

tsdos Provocam'
ia Neurasthenia1

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O'
CANS AÇC PHYS ICO
E INTELLECTUAL o
lEVARA', FATALMEN
TE, A' NEURASTHENIA

j
I Os primeiros symptomas da
, neurasthenia são geralmente a
: insomnia, pesadelos, irritabili-
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer '

destas manifestações previna
se contra as suas consequen
eias. Trate-se irnmediatamen,

. te, com um remedia de' 'effeito
. positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal

: é o remedia indicado pilra
I qua[quer caso de neurasthenia.
: Vigonal revigora o organismo
�: restituindo ao fraco as força�
: perdidas e a energia da juven
�i1;.ude ás .pessôas exhauridas.

Vi!(onàl'. '14

,FORTIFICA E DÁ SAÚDE
.ILaborotorio. ALVIM.& FREITAS - S. Paulo
,

CASA MISCELANEA diatri
buidora doi Rádiol R.",;C. A
Victor. ;'válvulall c Dil�oiJ.
Rua Conselheiro Mafrs

r · ,J.V' ..n151< .1
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Seu 'processo de naturalização, I
ainda não' foi despachado?

Escreva sem demora· ao Escritorío Jurídico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
orítorío se 'encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiça o que necessario for á sua .conoessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
casamento de qualquer parte do Paíz.

J ,

D i!'eçãD suave e molejo especial!

CHEVROLET escreve agora mais

uma página na história dos trans-

. portes dpresentando realmente

um comlnhôo tão fácil,de dirigir",
como um carro de passeio, de

movimentos prontos ao menor co

mando, camarada do motorista ...

e da carga também! CHEVROLET

continua na vanguarda como o

líder dos aperfeiçoamenros me

cânicos... isto explica por. que

CHEVROLET é o caminhão que

mais se vende
- no Brasil e em

todo o mundo!

Para Vendas e serviço

procure os concessio- .:

nárias autorizados da

IOIIPANIIIA -ADANCA DA lAIA
haWa _ II." - "':1 1III
PClIDIOI • MDUI8PO.n.

Cifrai do BalsDCo d, 1944,

PRODUTO DA GENERAL MOTORS

evrol

VAEAORIO?
•

.t_ I)UARTO CI BANHEIRO
E TELEFONE.

OIÁRJA COMPLETA
CASAL CrS 170,00
SOLTo CrS 100,00

CrI
Cr$

CAPITAL E RESERVAS

RC.SPo.'':M..
. p�ic:i8rte•

Recct:,rAtivo"
.

80.900.606.30
'&i978�401 ,755.97'

67.053.245;30
.

142.176.603.8c

END. TELEGR."ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA,. 30 I
PRAIA 00 FLAMENGO

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

• J

,

I Trate. das. vias
I A. r������t��o��,
1 Cronicos ou Aguda,) • OI

I luas manife,ta;õ.. (Tosae",
Rouquidão, Catarro,. etc... '.
a,sim como a. GRIFE:;, .ão

I
mole,tia. que atacam o apa
relho re.piratorio a davem

",Diretorel. ler tratada, com um medi-

Dr:�Pamphilo d'Utra. Freire de Carvalho. Dr: FranCIsco I comento energico que com-

de Sá,�\Anili�ral��rra,� Dr. Joaquim Barret_o••_de
Ar

......aU�J_·o. I '1
bata o mal. evitando com

e JOIS'Abreu. plicaçõea graves. O SATOSIN
contendo elemantol antia,e-

.... Mi..,. Pim:F?\1i T'IM Y''''f'it§f'''!i'''* tico•• peitorais, teníces, reco}"
cificant.1 e modificadores do

organiamo é o remedio
indicado.

«

.'

Procure hoje o seu
vidro de SATOSIN
nas bôas farmácias

e drogarías.

':

.'

( ".

Siuiltrol pagol no, 61timol 10 anol 98.687.816,30
ReIPC?ulal;lidadel; « :76.136,401.306,20

FARMACIA ESPERANCA
. �

�-
i

.0 "armaeê..Ueo lRLO LAUS
Boje e amanhl 1m • na IIreferWa

Drqu uelelllabl ...trl!.lICetr.. - H.....itlu - rerte
aarlu - Al'ÜIr.. •• 1:I.1T4eH.

5ara.a.-e. III uab •.,...",.�Ia •• rotlmhlir1e .. ilIft8...

'I

."

,

. Abólice' 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 (l'PASE) em meu

nome, em data de 27 de abril de

-944, declaro nulo para todos os

funs e efeitos ds direito e respec
tivo original, .tendo em vista que
nesta data requeri a emissão de
uma segunda via.

. Florianópolis. 28 de junho de
1948.

AI'arahy Tupy de Campos
Reconheço a firma supra de

Ararahy Tupy de Campos e dou
fé. Florianópolis, 28 de junho de
1948· Em testo JMPJ, da verdade,
,!oão Machado Pacheco Júnior
tabelião do 10 oficio."

,LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA PARA O MlllS DE JU
LHO DE 1948
Dia 11 - DOMINGO - CüCK

TAIL com inicio as 9 horas.
Dia 24 - SABADO - SOIRÉE

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

com inicio as 21 horas.
SERVIRA DE INGRESSO O TA

LÃO DO MÊS DE JULHO.

'FÁBRICA DE FOSFOROS (pnu,'.!
.

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maquinário c-s 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb, só maquinário
Informações com A. Wehmut'i

_ Brusque - Santa Catarina".
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IHOje e amanhã, Meus pesames e meus parabens,
[uopassad« "b "I· ,
:_ de��: 1��5�10��e���01:�:�:0_���� crianças rasl eiras ·

.vo com reforços de tropas ao Go-
Por SATURNO

vernador Picard, o Major Calabal';' ,', 1 L mt
. .. I' I 1" deses: HOJe, dOl1l1ngo, comp e a-se 11 li nho, Pedrinho e Emília, recebe-
a serviço "os 10 an eses ; ,

171'1 -4"J i S- P I semana desde que partiu para um ram-no de braços abertos.
- em , a v I a (e ao au o '

f" 1 d
'

L 'd id d ,outro mundo, possIvelmenle me- H á pouco, sentindo-se oançado-
01 e eva a a ca egona 'a Cl a e; i 'L'1

'

el
,,_ , nos 1105 I e mais compr,eensIv , e mesmo doente, achou não ser-

- em 18G/, em Mato Grosso, tra-
O escritor mais querido pelas bastante um travesseiro de terr1'::t.

vou-se o combate do Alegre, entre
crianças brasileiras que tiveram a

brasileiros e paraguaios: f'f'licidade de ser alfa'belizadas,
- em 1912, no Rio de Janeiro, f'a- Falo do Imortal crí ador do, Je-

O
leceu Quintino Bocaiúva, 'grande

A rquestra Sinfônica, da Socíe- Clarinetes - Pruxedes Cunhae'
�

ca 'I'atú, o célebre }lonteiro Loba-

d d d C
'

1 f d d PIS
jornalista e que foi o primeiro Mi- 1

'

a e e 'ultura MUSIca, un a a au o ilva. to, cujo falecimento veio a ):'11' um

nesta Capital em 29 de Março de Oboe _ Vcspaziano de Souza.
nistro das Bclaçõcs Exteriores da

vácuo prof'undo nas letras pátrias,

1944, realizou em a noite de 9 do Saxofone _ Celso Capella. I
Repúhlica: E eu, que fui um' dos privilegia-

corrente, fia feira, a sua 31a au-lição Clarone _ Sabino Souza, I
- em 193.8, no Rio de Janeiro, ta- dos não só pela alfabetização, co-

,e 190 concerto, comemorando o 40 Cors _ José Conceição Fonseca ��leu o poeta e prosador Afonso
mo também pelos livros maraví-

aniversário de sua fundação com o e Bráulio Gouvêa. 'I' 50; Ihosos do' escritor paulista, os

G '

- em HJ32, embarcou nesta ca-

concurso do Côro Orfeônico do Ins- Pistons _ Pelavo Mendoza e e quais pela rnagi a e encanLamcmLo

títuto de Educação "Dias Velho". nuino Ratch.

-

pital, à bordo do navio "Cmt. Alei- de que eram dotados foram o em- Está findo mais um capítulo da:

Maravilhoso foi o soberbo espe- Trombones _ Eugênio da Silvei- dia:', af!m de cO�l!)ater os consti� balo dos sonhos de criança da história rica e verdejante das le-

,1áculo de arte proporcionado a uma ra e João Aristides Conceição. .

i tucI?nahs�as de Sao Paulo o ,14 presente geração, sinto-me bem ao Iras pátrias. E mesmo de admirar-

numerosa e seleta assistência que 10- Tuba _ Nestor Costa, i
B, c" entào sob o comando do Te- traçar estas linhas que, embora que a literatura hrasi leira, depois.

tau completamente o nosso velho Timpanos _ Oswaldo Memo F
nente-coronél João Marcelino Fer- tardias, vêm à guisa de crônica e i de uma época em que fêz apare-

Teatro "Alvaro de Carvalho". lho, '

1-
reira e Silva, que mais não diz.em senão de mi- Bel' conLemporaneamente .valores.

De há muito o rabísca-ior desta Pancadaria _ Antônio Paiva,
x

_

nha saudade do mestre e, por que como Rui Barbosa, Olavo Bílacs-

nota não assistia a uma tão béla de- E foi êste o conjunto da última I
A data de amanha, recorda-nos não dizer, inseparável, embora Emflío Menezes e tantos outros,

monstração de nosso valôr musical, audição, cujo programa teve eXPcu_I{Iue: 6' .'

'

distante, amigo de infància, não se sentisse esgotada e nos des-

do elevado grau de cultura da mag- ção perfeita, podendo destacar-se,
- em 1 )35, o Genel ai Matias de se o talento, a coragem e o patrio--

,nifica arte que imortalizou Carlos com grande satisfação, Barcarola de
I AlbuqL:erque venceu os ,holanieses Aquele que no delicado período Lismo de um Monteiro Lobato.

Gomes, pois que a nossa Orquestra C. Prisco e Prelúdio de E. Peluso, pd� Ma]COr Alexandre Picard, em infantil, quando o cérebro é mas- As crjanças brasileiras, além

S' Iôni 'd
. . ôrto alvo,' l' l' a ser trabalhada e

" I d'
III omca po e ser, com justiça, a Tôda a segunda parte, com o cô-

sa 1) as rca 6 dos meus pesames pe a per a Ir--

representante máxima de nossa ter- 1'0 orfeônico, foi estupenda, deslum-
- em 1829, em Lisbôa (Portugal), amalgamada, impressiona-se de reparável do vulto que aprende-

.ra. i brando a tôdos que, empolgados, se
onde nascera a 17 de Maio de lí75, uma maneira agradável por uma ram a cultural' c amar, eu dou

Tendo como primeira séde o Lira' elevaram para aplaudir, a par com
faleceu Diogo Martim Afonso de criaçã.o que fortemente o S\lgeSLí�-1 ainda, fugindo ao paradoxo, os'

Tenis Clube e como organizadorçs a impecável execução, um ótimo
Souza Teles de Menezes, (Tenente- na, coloca o seu autor nurna S1- meus parabens, os meus para-

Icléa Vieira, Sebastião Vieira, Car- conjunto vocal, de moços e moças
general, Conde de Rio Pardo), que tu ação de veneração e culto. Foi bens, porque as estatísticas reve

melo Prisco, Manoel ::\Iiran.r]a da de nosso colégio modêlo, cujas fi- I g�vernou Moçambique, Maranhão e o que se deu comigo, em relação Iam o g-rande aceitamento da ma-"

Cruz Jr. Arrhando e Arnoldo Cuneo, sionomias irradiavam a satisfação
HlO �ra�,(le do Sul, sendo que nesta a Lohal.o. As "Memórias de Emí- ravilhosa obra com que o ilustre:

Hermínio Jacques, Raimundo Bri- de estarem pugnando pelo engran- P,ro�lI1cIa comandou o exército bra- lia", "Reinações de Nariz inhu", brasi leiro enriqueceu e deu nova-

d C I F 1 b d d
'slleI1'O nas campanhas de 1811 e "Viagem no Ü�Ll", "�e["ões de D, forma à, Liter-atura infantil fi

on, ar os reys e en, raxe es ecimento da cultura de nosso povo
c

,

e,

Cunha, ündina Simone Gheur, foi elevando o conceito de nossa terra: 1812; Benta", "História do :\1undo para nossa terra. E esta obra pedagó--

êste número elevado, mais tarde, a "O Estado", agradecendo o amá-
- em 1837, nos campos de Icuí- Crianças" (cujos ensinamentos, gica, por si só, é o bastante para,

mais de trinta, iniciando em fins I it I piranga os "cabanos" de Amazonas, não é afoiteza dizer _' serviriam consagrar a vida f'eeunda da bri-,
• " ve conVI e, se congratu a, almejan-

U

dG Abril .daquele mesmo ano os en- do que a Sociedade de Cultura Mu-
foram batidos; bem para dar mais lustro á pre- 1l1anLe estréIa que há pouco nos,:

lSaios. Os estatutos foram aprovados sical. possa sempre obter os êxitos
-,- em 1840, na Serra Grande (Cea- senle g'e!'ação de estudantes), e deixou, 'para brilhar lá longe",

�J1l 1 de Junho de 1944 e os próprios retumbantes, até aqui alcançados,
rá) os rebeldes fÔl'am derrotados tantas outras obras que imorlali- pois já devia estar bem cançada!

CN-A pelo Capita-o Portela,' zaram aquele autor em tão difícil de'�Le n1undo
'

músicos pagavam mensalidades para "

'

� , , .

manterem a orquestra que hoje con-
- em 1842, travou-se o último gênero Iilerário, foram-me dos •••�._.�.�._._............_-_._............ ._...._..............

combate da revoluçãA liberal de mais sinéeros amigos de infância,
ta com um patrimônio aproximado P' f A

•
v

de ,Cr$ 80.000,00 em instrumentos, f ro 5 ntoDleta São Paulo, sendo os rebeldes derro- Monteil'o Lobato, .como por tanlos

tados em Si lveiras. sob o cOlnan· (l{) OL1 Lros corações era por mim ve-

músicas. móveis e utensílios.

d BJá executou 19 concêrtos n�sta 8 arros de Anacleto Ferreira Pinto, pelos neradQ, e querido. Por isso, foi

legalistas imperiais do Coronel Ma- basümLe insólita e l'ecebida com

capital e as execusões se elevam a A data de hoje, por assinalar o

31 audições, tendo patrocinado uns aniversário natalicio da exma. Pro-
nuel Antônio da Silva;

dez concêrtos e participado de co- fessora Antonieta de Barros, depu-
- em 1947, foi inaugurada a Con

memorações CIVlcas, como a que tada estadual pelo P,S,D" sel'á en-
ferência de Paris, com 48 diploma-

realizoll a Associaça-o Civico-Mili- ' '

I
' tas representando 16 Nações (Ans-

sejO a que os nossos CIrcu os In- , ,. ,

tal' ":'\farechal Guilherme", no dia telectuais, educadonais e púlílíco- tGrI�, ,Bellglca, DIllamarca, Fl1'ançà,
19 d N b d 1947 ' , , ,

' reCla slandia Irlanda tália
c ovem 1'0 e , come- parhdarlO rendam lustas homena-IL'b

' "
..

'

d "D' d Bd' " .,' uxem urgo Holan,da Norue"a
moran o o la a an eIra , nos gens aquela Ilustrada eontelTanea, PIS

'. ' "

'T
,'" ,

• I>alões do "Democrata Clube", exe- Educadora por v'Úcaçiio, dona de, o:-tuga '. ueCla, Smça, urqma e

cutando então, para o inicio e fi- opulenta CUltlll'{l; ti. Pl'of. Antonieta
Relllo UnIdo).

,

'N'
'.

T d
hal da sessão solene, o magestoso de Barros tanto da cate,flra de lnes"

Andre 110 a asco

:Hino de nossa Pátria.
Teve como Regentes, prim'eiro o

Sr. Sebastião Vieira, e depois o Sr.

Jorge Kaszas, Presentemente uma

das mais fulgurantes "batutas" a

esta regendo, o Professor Emanuel
Paulo Peluso.
A Sociedade vem mantendo, há

dois anos, gratuitamente, para 'QUal
quer sexo, credo politico 011 reli

gioso e precorlceitor de elas's'e so-
, cial, uma escola de teoria musieal,
luncionando as la e 'za sédes com

grande aproveitamento.
Seu atual conjunto musical está

assim constituidos:
Pianista - Srita. Sueli Veiga.
Violinos - Carmelo Prisco, José

da Costa l\foellmann, Carlos Freys
leben, .TORO dos San'tos Areão, Her
minio .Tacques; Antônio Orige, Es
tefano Savas Filho, Loureiro Filho,

. Emilio Silva.
CeIo - Gladstone Paladino.
Viola - Arnoldo Suarez Cuneo,
Basso - Armando Suarez Cuneo.
Flautas - Manoel Miranda da

Cruz .TI'. e Dalmiro Caldeira de An
drada.

-----------------_._------_ .. _'��-

.lorI8n6pol." 11 ele .lulho de ',948

Sociedade de Cultura Musical

tra, como da direção do maior e- ARNOLDO SUAREZ CUNEO
ducandário estadual c, ainda, por Clínica OdontoloJl:ia
duas vezes, dn Assembléia Legisla- NOTUR::'iA

Das 18 lis 22 boras, eom hora
tiva, tem servi,do superior e efiei- mareada, a cargo de abalizado pro-
entemente a nossa terra... rISSlOnal

Colega de imprensa, a Prof. An-' Ruft AreipI"este Paiva t7

tonieta de Barros, sob o pseudoni- 'T
•

f1bno de Maria da Ilha, honrou soo: 8'r�elrO u DrraS�O
bremaneira as colnfias de jornais: d '8 d d

'

florianopolitanos, com a sua cola-: a' 8U a e
boração de pensadora de elite. Com Valendo-se das ,férias de julho,
a maior satisfação por este regis-i será realizado, 'pelos 'ex"altrnos 'do

tro, enviamos-lhe os nossos mais: Colégio Ca,tarínense, o 3° chur

efusivos e respeitos'Üs cumprimen-' 'rasco da sauaade, no dia 25 do

tos.

corLo esLupor a afirmaçã'o do meu

pni 11 hora da mesa, lá por 1941,
com a notícia de que o ilustre

paulistano fura prêso paI" ler es

criLo um livro e uma's cartas que
não haviam agradado à adminis

lraç50 do país, Como, pOl'ém, com
p!'eend'er que o autor daquelas Ji

gtll:as simples e meigas, vivendo a

vida ingêl'llJa da ficção no Sítio do

Pica-pau Amarelo; que o escritor
humanista e patriótico daquelas
Cl'ÔniCàS, cuja leitura então come

çava a fazer, }l(1)uvesse escrito al

go que lhe desse úm::r situação de

repúdio e desprêzo? Era, porém a

minha esLreileza de compreensão,
a minha ignoI'ância de criança
'qile l1le imp,edia de perceber a si

tuação. Como disse Machado de

Ass.is, não /há vinho que embri,a
gue como 'u Verdade e a verdade
que Monteiro. Lobato lançava de
sassombradamenLe ao povo brasi
leiro embriagava fortemente. ,Sua

genial intuição fê-lo antecipar-se
'à :dência, 'atesmndo a eexistência do

petróleo no solo brasileiro.

Após os 'ruidoso -debates provo
cados, o '�Escândalo do Petróleo"
ficou aparentemente es,quecido e

LobaLo põsto em liberdade. Quan
do, P?rém, pela seg'unda vez peri
clitava a sua situacão no Brasil
êle viajou e' proCuro�l a nação por�
tenha, cujas crianças, leitoras
também das aventuras de Narizi-

corrente, ao meio-dia, na cháca
ra daquele renomado educandá-
rio.

ÁS H,1-5 horas será celebrada
Missa em intensão aos antigos
alunos ,e mestres faleoidos.
As listas de ades110 se' acham

nas redações dos jornais e no

Clube Doze de Agõsto.

Eco'.'omize adquirindo
titulos da União America
na de Capitalização S.A.

-

A V I S o
O CHEDITO MúTUO PREDIAL, Co'NIUNICA AOS SEUS ASSOCIA

DOS QUE MUDOU SUA SÉDE PAHA A PRAÇA 15 DE NOVEMBHO N.

22, SEGUNDO (2°) ANDAH DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O RES
TAURANTE PEROLA, FRECHANDO •••

onde repousasse a gloriosa cabeça
depois de morta, como pediu Pe

dro n, e voltou à Terra Natal, on-,
de ás quatro norsa do dia 4 do

'corrente, restituiu aos 8,511,OO�'
kms.z das t erras brasileiras o pe

dacinho de que dela com orgulho.
se servira e que lhe formara o

corpo com que tanto trabalhou �

honrou,

Uma esperaD�a
ainda, ..
Lake Sucess, 10 (U. P:) - (}:l

Conselho de Segurança das Na

ções Unidas sustou qualo..uer medi
da com relação ao caso da Palesti-,

na, e;nquanto Berna'dolte vôa só-,

br'e uma meia parte do munoo pa

ra reMar pessoalmente as oportu-'
nidades existentes para o estabe-
lecimento da �az na Terra Santa.
Numa última tentativa para evi-,

lar um conflito de grandes propor
ções, Bel'nadotLe deu áos árabes e'

_judeus um prazo até oito horas de

hoje para concordarem com nov�"

período de tregua de dez dias, en-'

quanto as Nações Unidas e os lados'

antag'onicos esLudam qualquel'
medida a adotar.
Bernadotte deverá chegar a New'

York seg-ynda-feil'a proxima, aC).'

meio dia.
'

..�..., ""-"-ri- -_• ...."•.,.._.-_-...- .......,..".,."""

Greve de estivadores
,

Fortaleza, 10 _(A. N,) - Cêrca,'

de mil estiv-adol'es dêste pôrto de

clararam-se em greve pacífica, co
mo protesto contra a prisão de vá
Tios colegas. Alguns dêstes foram

apanhados com mercadoria rou��
bada e os estivadores concorda-
ram com S1.1a prisão. Mas nove dê-
les apenas conduziam facas e ca-,

uivetes e seus coleg'as reclamam a

Iiberda·de désLes, alegando que
tais instrumentos são necessárioS'
ao s,erviço.

Se, nesse discutido caso das eleições renovadas de Corupá,
a modo de quem joga box, fossemos contar pontos, por round. ..'

nossa vitória seria espetacular, É que, em toda a luta, apenas
não levamos, vantagens em um dos itens explicativos do ilustre

deputado Artur Müller, referentes à conduta de o "Correio do

Povo". De assinalar que, se confessamos o nosso erro, a êsse

respeito, ganhamos com os esclarecimentos do sr. Müller urn

inescusável depoimento a favor do que vinhamos sustentando�
quanto ao restante, em oposição ao Diário, Terminou a conten-
da, O jornal udehista emudecem por completo, E isso quer di-
zer que. mais uma vez, recebeu o knoc-out.

PARA FERIDAS,
'ECZEMAS,
INFlAMAÇOES.
COCEIRAS,
FR EIRAS,

�E:S=P=I=N=H=A==S,==E=�,��NUNOI=1 EXISTIU IGURL
Guilherme Ta!
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