
Comunica-nos o Instituto Hístórvossencia em di�CUl'80 pronuncia- rico e Geográfico:
,. •

do Câmara Deputados pelo depu- "A 18 do corrente, fará cem anos

tudo Joaquim Ftuza Ramos senti- que nasceu na Lapa, cidade para
do coordenação e pronta solução nuensc, I) coronel Antônio Pereira

.la Silva e Oliveira, que teve rele
ás medidas alvitradas no memo- vante participação na vida politica,

L
rí a l entregue vossencía pela elas- adminlstratíva e social

•

de Santa

O Caso da ight se madeí reiru Estados sul, Assem- Catarina.

L � 15 (r; P )' blúia Legislaliva Santa Catarina Êste Instituto, de que o coronel
ormres, l)... - Um porta- Pereira e Oliveira foi sócio funda-

voz ela chancelaria britânica in-
encarece importância assunto ali dOI" tomou providências para lhe

fonnou que o govêrrio está seguindo
tratado e cnnta êsse Ministério relembrar a vida e os trabalhos, não
prestará relevante serviço econo, podendo, porém, realizar a sessão

atentamente o caso de desapropria- .

r'[' . , comemorativa no dia do centenár-io
ção da Light and Powel Company, ml,ct .n.s ad�s lDl�,ress�c1os, prln.cl-1 pOI' 11100\'0 de fôrça maior."

t ,) palment o :-;anta Cal.arma e Paraná, ..para omar novas medidas diplomá-
se atender !':(\!110 (\ c]'e- 'jl1'sti".a, 111'- O P_S.D_ no D,10ticas no mo lfunlo oportuno. Refe- ' K

riu-se, taJl)bém ao caso de ser, lesa-
gentes problemas equaeionado:,; Rio, 15 (A. N.) - Em 'virtude da

.

dI" b 'I'
aludido mem.Ül-iai. Atenciosas sau- "rerl"lnc·j'a, do SI'. E'd,g'aI'd ROl)'l,c'ro ápropnil o pe 'il goyerno rasl CIro. _

, '.

c

sem indenizaj;ão.
'

'

da�o.es. (a.) Saulo HamoS', �o Vwe- pnl.qidüncia dõ PSD, do Distrito

E d· .

1
\
I' . presHit'nte "�cm eXPl'cício". Ii'e(,'I�.)'al, f'Ql'es,o,olhl'do o sr. Henr']··:, ,epo.Js c :l' ( lzpr que o apelo da F' l'

-

",.

emprC'sa ao S.I}Jrerno Tl'1ibl1J1al

FC'-j <.Ind, .

(

�;;ru�,sao as

l
l))"oP()"j\\ij�s que Dodsworth para aql1eIe cargo •

I I f·
,.' ..

d
pesse IS a,�, .l.orarn' es as aprovadas SUe'l ,I')O'�e seI'a' hOJ'e, na se,de, á( era ora reJena o, acrC'scentou .

'd d
�u

. por Unal1lll11 a e. , .

I Cl 1 '11 ' o 1que a chancelarJa hritânica está [O
. •.

ri P
il..VCl1lr a lurc li g,!, 3 anc ar. A

estudau(lo a possibilidade de dar an�VeI'8ta�lt't� _

a rtOli�Ul(]arãO da soJenidade tel'á inicio ás 1'i horas

!11al'or apo']'o
.

C 1
0118 Z "uzçao ca,arzn'ellse com a pl'esença do �I'. Nere;u Ra-a ompan lÍa, pal'a as-

�

segurar-lhe um trulamento equi-
Ocupou, a seguir, a tri'buna, o mos, Vire-Presidente da Repúb1i-

sr. Nunes VareJa, ilustre lider da
tath'o. ca.

maioria que se referiu á passa- =----�-----....-----

g'em no dia 23 <10 corrente, do pri- Em viagem demeiro aniv01's3:l'io da promulgaç,ão
da Const.Huição Catarinense, pro- cODfraternl",z�.,5Rpondo seja esse fato comemorado II \JU \li

solenemente, com a nomeação de
Rio de Janeiro, 15 (A. N.) - Via-

C
. - jando por via férrea 6hegaram àomlssoes 11a,1'a elabora(:.ão do pro-

�

grama de feslejos, de s,e enearecer
noite ao Rio quarenta membros

a necessidade de ser decrelado 1'e-
da Associação Cl'istã de Moços de

riado estadual êsse dia, bem como
Buenos Aires, em viagem ,de 'con

sejam convidadas as altas alltOl'i- fraternização. Os jovens portenhos
dades do Estado e também Os srs.

visitarão Volta Redonda, a Cachoei.
ra de Paulo Afonso, Minas, São Pau-

Duranie O temporall� e������:��=:�;.:_..
de ante_-ootem 4er�!�t1��� p�OVi�!���:'Porto AJe�n'e, 1:> (A. N.) - Jn- 'T

.

h
'-

. ':.
' ae"llv e Rundschau" 01"5a'O do

forma o 1J1shtuto Cuslrat que du- . ": .' '"

, exercüo russo, fala hOJe abertamen-
rante o temporal que desabou SÔbl'e te na necessidade' de uma "regula.Porto Alegre, o vento atingiu uma mentação" para o tráfego nos cor
velocidade de vinte e dois, oito me- redores aél'eos entre Bcrlim e a zo-,
tros por segundo. A maior velocida-

na ocid.ental. Teme-se que, com isso"de já registrada na capital gancha os soviéticos queiram fechar a úl·,
foi de vinte e seis, nove metros por tima via .de abastecimentos para os

trabalhos lorçados segundo, medidos em 1.923. setores aliados de Berlim.

Iohokama, 15 (U. P.) - A comis- Falec·lmento d'um "'-:t{j"fõ"R"i'i::ti5�(-:f-�f�TÊi{--UM""'"
são ,militar norte-americana conde- BAL�O CATIVO
nou hoje, a vinte e um anos de tra- general oorte- Rio, 14 (V.A.) - No requerimen-,
l)alhos fDrçados, o almirante japo- to em que a Metro-Goldwyn-Mayel.'·'
nes Traothum Furukawa. Outros americano do Brasil solicitou, para fins ,:le pu·
cipco oficiais de marinha japonesa

V'ashiuO'ton 15 (U P) F 1 blicidade, autorizaçã'o para colocar,.
foram condenados a dez anos de ,'Y "', ••

- a eceu .• . .. "

às tres e cincoenta da madrU"ada (preso
a torre do EdlÍlClO :Metro

trabalhos cada um, todos eles por '"
P ." b 1-

.

de hOJ'e o "eueral John Pershin" asseIO, um pequeno a ao ,catIyo,
terem, mandado decaptar quatro '" ""

"BI' " d' d
.

d
que comandou as tropas norte-ame- lmp, me ln o aproxima amcn-

aviadores norte-americanos aprisio- '1 10 d
.

tricanas na primeira !:!l.lerra mun-
e metros e conipnmen o, o'

nados durante guerra. �

�

dia!. ministro Armando Trompowski e-

1 � ILUI .ANTIGO DLUUO DR fUNTA CÀT.A.f1.IN.a.
�

I� ·,..lrI••�I•• -Ir. eere.", .8111DI NOCETI - Diretor Dr. BUBENS DE ARRUDA JU.OS
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,.L.·, ,��\ L� Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
_

'

dH:! '. ,"'o.,�XXXV' Florlan6polls Sexta·feila 16 d. Julho de 1948 I H. 10.295

"nacional do P. S. D.
pulado Raul P,.,-hosa. cabendo ao

sr. Cardoso de Miranda, ex-prefei
to de Pet.rópolís, pronunciar uma

oração de agradecimento. O 'líder
da bancada do psn na Assembléia
ria Bahia, SI'. Antônio Bnlbíno, sau
dará, a seguir, a representação
federal pessedista no Senado e na

Câmara. Em agradecimento fala
rão o senador :\[elo Viana, vice

presi-dente do Senado, pela repre
sentação do Partido no Senado, e

o sr. ::,amuel Duarte, presidente
da Câmara, pelos membros pesse,
distas dêsse ramo do Legislativo,
Falará em seguida o operário AI
ziro Angion i .. \ sessão será cncer

rada com a oração do sr. Souza
Cosi a, Iicler da. bancada pessedis
ta do Rio Grande do Sul na Câ-

fxpressiva Mensagem telegráfica
Os deputados pessedistas da Aseernblêi« Legislativa do
Estado se' dirigem, ao Vice-Presitieate da República,

dr. Ner ê

u Ramos, dirigente dos trabalhos
da Converiçãc- Nàcional do P. S. o,

Ao sr. Vice-Presidente da República e Presidente do PSD nacional,
Senador Ncrêu Ramos, os deputados pessedistas, na Assembléia Legisla
tiva, acabam d� enviar expressiva mensagem telegráfica, pelo auspicioso
acontecimento que assinala a realização do 'f(rande conclave partidário,
ura reunido na capital da República e presidido pelo eminente líder
nacional. .

O texto da mensagem dos representantes do PSD, no legislativo cs

tadual é o seguinte:
"Vice-Presidente Nerêu Ramos - HIO.
Bancada pessedista Assembléia catatinense momento reali zação da

grande Convenção cio nosso glorioso Partido envia pelo alto intermédio
de Vossa Excelência, efusivas congratulações pelo magno acontecirnen
to, formulando votos pelo êxito do importante conclave partídárto, Uni
dos e coesos em tôrno da orientação elas Comissões Executivas Nacio
nal e Estadual, manifesta irrestrito apóio c solidariedade às delibera
ções dos convencionais, a quem saúda na pessôa do eminente homem
público. Respeitosas saudações. Nunes Varella, Iider da bancada; Raul
Schaefer, vice-líder; Alfredo Campos, Anteno r Tavares, Antonio Dib
Mussi, Antonieta de Barros, Armando CalliJ., Biase Faraco, Cid Loures
Ribas, Carlos Seára, Felix Odebrecht,.' Heitor Liberato, João Ribas Ra
mos, Rui Cesar Feuerschutte, Pedro Lopes Vieira, Pinto de Arruda, Ort3'
Machado, Guilherme Urban, Protogenes Vieira, Wigand Persuhn e Ylmar
Corrêa.

'
'

mara.

.

Demonstração de .força do
P .S.D. 'fluminense

Aparentemente unidos e coeso!, os pessedístas do V" I IEstado do Rio promoverâo amanhã uma Festa 10 ento' lempora
de cor freternizacão . em Porto Alegre

Rl'O 1- (V A) O '0 1 A l\IA C 1" N' R Porto Aleure, 15 ('U'. P.) - Aincla,o ••'1.. J rna
.

n

-,
om larTecera o sr. 'ereu amos �

NH}í., de boje, divulga o segumte: O sr. Nereu R.amos comparecerú se vito' tornando conhecidos novos

Nã'o só a direção nacional do à Festa de Confraternização do pormenores sôbre temporal de on

P. S. D., se encontra ativa. Tambem P. S. D., fluminense e será saudado tem e os danos causados. Ficou

suas secções estaduais estão tI'aba- pelo sr. Acurcio Torres. completamente destelhado o edifÍ-

lhando com intensidade, com o ob- cio da Viação Férrea. Nas proximi-
jetivo de ir, desde jú, preparando dt\cles rebentou um fio de alta ten-

ó tel'reno para enfrentar situações são, eletrificando o chão molhado.

futuras com referê]{cia ás situações OS a�oDtecimeDtos Foi preciso desligar á fôrça em toda

politicas regionais. a zona, antes qu,e os bombeiros pu-

Confraternização dos pessedistas na ItaUa dessem trabalhar ..

fluminenses Perto do cemitério, um chalé foi

Esta é, por exemplo, a situação Homa, 15 (U. P.) - Os comunis- levantado .do chão c atirado sôbre

do P. S. D., fluminense. Assim, ha- tas e socialistas da esquerda aban- outro, ao passo que na rua Oscar
verá amanhã em Niterói, uma gran- donaram o .. parlamento, na, .sessão Shinder 4 chalés foram virados pe
de festa pessedista, a que se deu o desta ·manhã'. Motivou essa' atitude lo vento,

nome de "Festa da Confraterniza- o fato ..ue à maior.ia governista ter ",�"_",-",.."",.",,,_,,,,,_,,,-,,,,••,,,..-,,,.,,,••J'..........._-..._....._...._........-....."'._...._...�.�

ç-âo". I'ejeitádo lima moção, propondo Condenados aReunir-se-ão na capital fluminen- fôsse discutida a declaração do go
se as bancadas federal e estadual vêl'llo de que a greve geral nacio
do P. S. D., e delegações doe todos os llal nada ll'-Iais é que uma tellt;üiva
Ulunicípios, núm jantar monstro, politica de derrubar o govêrno.
que será presidido pelo sr. Amaral Homa, 15, CU. P.) '� O Govêrno
Peixoto, presidente' da 'Corhissão puqlicou, um comunicado, ,dizendo
Executiva. Os pessedistas se apre,- que o gabinete continuará em sessã'O
sentarão desse modo, unidos. permanente para, vigia} a ordem

O fim do conclave pública. Hoje pela man�ã, reaJi.-
b deputado Brigi,do Tinoco está zou-se uma sessão especial do ga

entusiasmado. Disse-nos que a reu- binete, com mais de dois mil poli
nião dos pessedistas de seu Estado ciais protegidQs por tankes, guar-
será uma festa sem precedentes. dando o palácio do govêrno ..

Indagado sôbre os fins da reu- Roma, 15 (U. P.) - Sabe-se que
nião informou que a ,mesma· terá na reunião de hole o gabinete dis-

D t·d-por objetivo estabelecer um contac- cutiu a possibilidade de ocupar mi- e pron ,J ao
to mais intimo entre os pessedistas litarmente as estradas de ferro pa- Narcofort, 15 (U. 'P.) - A Força
de todos os municipios. Isto só po- ralizadas pela greve. Um comunica- Aérea norte-americana anuncia que

. d-erá- diz - ser ú.til. ao. partido.. do oficial informa que foi norma- vários aviões partiram para a Ale-
Eni outras rodas, entretanto, ad- Jizado o serviço ferroviário na manha, afim de ficar ,oe prontidão

mite-se que o P. S. D., fluminense Sicilia, e que os trens de Nápoles para evacuar os norte-americanos
"isa dar uma demonstração de Sl1a 1

estã'O correndo com pessoal volun- do Oriente médio, caso seja neces-

fôrça e de sua coesão: J tário. sário.

Na Assembléia Legislativa
-

Transcriçáo, no anais, do discurso 'do deputado
Joaquim ReMOS em defesa da economia madeireira.
- Telegrama ao Ministro da Fazenda. _. O

1° ,.niversário diJ Constituição Catar�nense
A sessão de ontem foi presidida dr. Nerôu Ramos, .preclaro Vice

peJo sr. Saulo Ramos, compare- Presidente da' Repúblíca e, ainda,
cendo 28 srs. representantes. o sr, dr, Adcrbal H. da Silva, ítus-
À aprovação da ata 'Seguiu-se a tre Governador ora licenciado, cs

leitura rio expediente que constou tos dois- �itimos convidados espe·
de telegramas e oficios. ciais ...<\iproyado o ,requerimento do

O discurso àJj sr, Joaquim Ramos ilustre lí der majoritário, a Presí-
O sr. Prológenes Vieira, do P. dência nomeou os srs. Nunes Va

S. D., único orador inseri to para rela, .T. J. Cabral e Braz Alv�s, tias
a hora do expediente, í'ôz rete- bancadas do P. B. D., U. D: N. e

rôncias ao discurso, proferido na P. T. B. para elaborarem o p1'O
Câmara Fedcrnl, em 8 do cor-reu- grama eomemorativo ao fato, bem
[e, em defesa da ecouomia n1%I,ei- como indicação das sub-comissões
i-eír-a, pelo nosso ilustre conter- que convidarão as altas autorrda
rànco, sr. dep. Joaquim Fiuza Ba- des para essa sessão que será 80.

mos, que publicamos em nossa Iene-,
edição de ontem, com o des�que A seguir, não havendo matéria

que bem o merece. Após com1'l'htá- em pauta para a or-dem do dia e

rios em túrno do assunto, rocaü, nem orador-és, foi r:a sessão encer

zaudo a angustiosa situação da rada e outra convõcada para hoje.
inríúsí ria madeireira, propôs o á mesma hora.
orador que russe aquele discurso-
transcr-ito nos ANAIS da Casa, floronel Intonio Pebem como ao sr. Ministro (la Fa- iJJ li ti ""

zenda S(\ dirigisse o telegrama f rel·r� d� S,-Iv!:! eabaixo: II ti U

'·};XlJlo. sr. Miu istro da Fazenda Oliveira
- lUO -- Ao secundar apêlo í'eíto

Grevés (1m"S�Pãõfõ
São Paulo, 15 (A N) - Mais duas

greves rebentaram hoje, uma dos
tecelões em Santo André; outra dos
metalúrgico� em Sorocaba.
Consta que a primeira delas tem

caracter politico.

xarou um ,despacho permitindo, naS'

condições propostas. Esse balão ca

tivo, no caso de suspensão à noite"
levará luzes de sinlização rcgula-',
mentar e permanecerá em uma al

zes de sinalização regulamentar e

permanecerá em uma altura inferi·

01' ao gabarito do· Aeroporto San

tos Dumont.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

Informações
o ESTADO

utei« "C A P I T A L A R
pessoais, conce-Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

B d
<tendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

orario as empre-· Representante em Florianópolis:

sas rOdOV·larl·aS
PEDRO NUNES-'

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

I .. ,Sorteios mensais, mediante mensalidade de

Inicial de Cr$ 11."',00 ap,.ellas.. -

. ..

Participação nos lucros
SEGUNDA-FEIRA

.

Expresso São OistóvAo - L&guna
7 horas. I16 horas. .

I
Auto-Víação Itajaí - ltajal - 111 )lo..
Expresso Brusquenae - Bruaque _.

ras,
. Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarlnense - JolnvUe

- (I horas.

Auto-Viaçâo Catarinense - Cur!tiba
- 5 horas.
Rodoviâria Bul-Braaí! - Porto Alegre

- 3 horas.
Rapido Bul-Brasileiro - Joinvil4o -

ás õ e 14 horas.
'TERÇA-FEIRA

Aut�Via.;ão Catarinense - POrto Ale
gre -- 6 horas.
Autc-Vtacão Car.armense - Curitiba

- 5 horas I
----

Auto-Vlação Catarinense Jolnvile I'- 6 noras.

Auto-Viação Catartnense 'i'1It-arãO;
- 6 horas. I

Expresso sae Crlstóvlio - Laguna -I7 horas.
tL Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

Emp�sa Glória - Laguna - 7",,.., ,

b. 6'h boras. manual 167), e o nosso agente o procurara para rece ar

Exproesso Brusquense - :Brusque -

tua encomenda tipo'<'ráfica, Serviço Eemeredc , En tregai6 horas, ,
5

A-�to-Vjação !taja.! - Itala! - li! ho-' imediata. Preçf's sem concorrencia
I ra�ápido ?ul Br-asíletro - JOlnvUe _. às.

( QU�R VESTIR-SE COM (ONFORTO E ELECiANCIA 1

j
5 e 14 hora'QUARTA.FERA

-

I
Auto-Viaçlío Catarlnense - CUrlt.tba PROCURE A

- 5 horas. .

_�u������âO Catariusnse -.Jolnvlle

Dlfa,"'at'a' r�l�a ll�"elloAuto-Viação Catarlnense - Laguna
- 6,30 horas.
Râpído Sul Brasileiro - Joinvlle - à.

5 e 14 horas.
Expresso São crtstovao - Laguna -

7 horas.
Expresso Bzusquense - Brusque -

16 horas.
.

Auto-Viação Itajal - Ita.la! - 115 ho
ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Br..sll - POrto Alegre

- 3 horas.
QUINTA-FEIRA

Auto ..Viação Catarinense Põrto
.1Alegre - 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense - Curitiba II- 5 horas.
Auto-Viação Catarineose - JolnTile

- e horas. I

Auto-Viação Catarlnense - TubatrAo

II- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas. iEmprêsa Glória - Laguna - 6 1/21e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.' IAuto-Viação Itajaf - ltaj81 - 15 ho.
N�. I

Rápido Sul Brasileiro - JoinTlIe - às
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - ás

- 6 horas.

I'
SEXTA-FEmA

Roàov1âria Sul Brasll - POrto Alegre
- - 3 horas.

Auto-Viação Gatarinense - Curitiba
_. õ horas.

lAuto-ylação Catarlnen·se Jolnvile
,- 6 horas.

Auto-Viação Cat!l1'lnense - LaJruna
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação ltaja! - Itaja! - 115 ho-

ras.
.

E�presso Brusquense
1.6 horas.
Ráp1do Sul Brasileiro

às 5 e 14 horaa.
BABADO
Catarlnense

...._. •.o�� • na 1...
....... w

Diretor e RUBENS A. RAMOS
rDprlstirfo O DIr.-«Hna"

SIDNEI NOCETI
Dlr�lH'. ti. aMaclol
GUSTAVO NEVES

I
CAl.rLe ti. Plleilll.e�o�

nAN€ISCO LAMAl QUlI
CIa.r. 4. h.pr...... :

_.

flM,Qf"Df CABRAl· DA BD..TI
"

aavresentant.:

1,'. ....�\ll hil!�orSD8�!� .-- ."'.
alufar

Ir_ l'1!..j\t24 - Rio de .fa.oiro
RAUL CASAMAYOR

� Ireli•• 11.111 OU....lr.. n _
S� ....r

"...t. 1-'87' - Slo·P....

ASSINATURAS
Na Ca,l$al

11;,.•• � ••••••••• orO
hm<t.8lu61 {;r8
l'nRleGtr.. ...••• Cr$

n �.t.'I� Cri
� ��MOV•• .,.gieo .' Cril
� No l.tenor
� Ib� Clt 1M...

i lJa1lllêBltr8 ••••• " • • CrO ae,••

I,'
'frhm�Btr(l Cr8 ",e.

�
ffI�muU'e ""mUI. . .e... •.•

r
!

".
,a.�
II......
9,,,e.
t•• ",

Brusque -

Cr$ 20,00 além da Joiro

Ouçam, diàriamente, das 10 às I" horas, as eu diçõe« da

ZYH _. 6 B8d�o Difusora de Lagunu,

{.,. o[1K1liillla;. De... ai..

pultlic.fl<!oe. oi.., IIsrl..
dey..,l"itloa.

'\!!J'iIlefio não B18 J'.-p••-
�"em!.!!\ fj1!eiotl coaeelte.
"*'�th1.o11 no! ard...

'llUlhlaollO\!l

970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna -- Santa Catarina -- Brasil

Viacão Aérea
..

Horário
Segunda-fei'riJ.

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

:Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO 8UL - 12,00

:Norte
VARIG - f2,30 - Sul

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

Norte
VARIG - 11,40 - 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

Sul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
Norte
PANAIR -- 9,40 - Norte.
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

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

Norte
Domingo

PANAIR - 9,40 - Norte
Sul
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 12,47 Sul.

.

--------

perca
Ih
ernpo Iite. . fJ V I}

Rua Felippe Schmidc 48

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

intermédio e ;sob financiamento dos Institutos.
Planta e info}mações - Rua trajano, 16.

por

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, 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 comprimido; tanque de zinco, com bomba, para
600 litros; Lâmpada exten'siva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé-
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 aeródrllmo do Aéroclube. em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro nO 22 - 2° andar - Telefon�, 1.388.

Auto·Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Bras1lelJrll -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

Jolnvll.

-I '-Cln"ittba .lIlençaoJolnvUe -I II ,
VENDEMOS OS SEGUINTES MA

QUINÁRIOSAuto'Viacão Catar1nense
- 6 horas.
Auto-Viação Ca.tarlnense Tubarão 1 Máquina p/beneficiar arroz,

- 6 horas.
Exorp,sso Silo Cristovão - Làguna _ com pouco uso, da afamada mar-

7 �����sso Brusquense _ Brusque _ ca "TONANNI" com dois brunido-
14 horas, I' j I . I res e classificador de tipo "TRIER"
Auto·Viação Itaja! - ta a - 18 ho.·

-

ras. capacidade para 60 sacos dtl 60
.

Express9 Brusquense - Nova Tre:nto auilos, beneficiados em 10 horas
- 9,30 horas. •

l!:xpresso Glória - Laguna - IS 1/2 de serviço;.
Ie 7 1/2 horas.

.. . . -_._ 1 Motor DIESEL, sueco,
.

de 20

O. VALE D0 ITAJAt H. P, efetivo, da afamada marca

Proenrem na A�.ela "BOLLINDRS", completamente no-

PrOgTe8Lro, voo

LIVRARIA 43, LIVRARIA: 1 Dinamo para 6.000 velas, com

ROSA instalações completas, isto é, qua-
dro de mármor·e com reostato, am

I perimetro 'e demais pertences.

Joinvlle.

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva s·em demora ao Escritório Juridico e Administrativo
Ca_ixa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
crlt.�rIO se encarrega �e aC0!llpanbar e requer.er no Minist,ério da
.Jusil9a o que. nece�sarlO for a sua concessão, bem como, de registrode dIploma, dlv6rclO e novo casamento, certidão de nascimento e de
pasamento de qua2quer parte do Pafz.

Linda· e confortave] resi
dencia, recen temen te COl1S-

i T.rilhadeira p/arro.z. com ca:PQ� truida à rua Souza França.cidade para 250 sacos diários. Tratar com o proprietariO'.
1 Arado de do-is discos para tra� à rua Blumenau n. 68.

tor, marca "OLIVER"._
. ••.•.•. • .

1 Semeadeira de oito linha's, FERIDAS. REUMATISMO E.
americana, mar0a "THOMAS" PLACAS SIFILITICAS

p/arroz ou. trigo. 11·III·r de Mogue-Ira "

Os interessados queiram dirigir- .

'

Se a' IRMÃOS GLAVAM FJ
.

ó_IMedicaçãO Quxi1i�l' �o trotamento..-
, Orlan da .lflh.

polis, Rua João PintOI n. 6 - Cor- .

respondência para Caixa Postal 42,' FRAQUEZAS, EM GERAL

Fpolis. V I N H O C R E O S O TA DO'
J

«SILVEIRA«

Snrs. Industriais!
1 Ventilador de

_ ferro, manual',
para arroz.em casca.

2 Tratores "FORDSON", sendo':
um funcionando e outro desmon�'
Lado.

FARMACIA ESPERANÇ,A
'0 I'arma�.tleo :nLO LAUS

BoJ......hl ..ri eferYa
nNIrU uel•..u __traqefru _. B pitlu - r....

DIana. - A�.III •• ".rmeltL
Sara...-... nata ._"&ada .0 ...céltúrt. .�"'

II

Agua Pixbril depois da bar--
ba refresca a pele!

Use sempre Fi:x:bril!
�--------.-------------------

'FABHICA DE FOSFOROS (PR:JN--
TA P. FABRICAH) ..

Vende-se

Maquio ário Cr$ 250.000,00
Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S.
Vende-MO; tu. só maquinário.
Informações com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina".

c..

t: • •• •••• • ••• .. . .. . ... . .......

.Cofre Berta
Vende-se em ótimas condições..

Dimensões internas; Altura 61:. i

ctms. Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Rua Conselheiro Ma-

Ira no 35 - nesta cidade.

DOENÇA.S NiEBV�"U.�
c.. 011 prolr... ala ..ecC�e!lJ.I'4.

1iI.,�. .. cloen�... lIlervosu, t!lnlll!lIÍlQí'
inéalllu •• tem,o, do nalftlll tprn..
'elta.ente remedt6vel•. O clIrud ...i!·
dule, trato ala lporllllela, &ii JI�4'
,r.�diear Gil Indivhill"". afe&:aciw �
�.� ewermliadeL O 8@!t.-li;1J N'..
.,_11111 •• !loeJt\:1I1I zuntm �Jil4
t. IR......b.istérf•• ,.. ", .'6111'1 .. et"at
I�Ul7.ISlf)illt. .., clOillllt.. l!lIllI'Y"__ �..
Uift_ •• a•• Doe••" n. � t:
. '

.

F!R1l ME LU

SRS. A,SSINANTES·
Reclamem imediata

mente qualquer irre
Aularidade na entreAa
de seus iornaes.

Aluga-se

Seu Terno tem manchas'
Tinturaria CRUZEIRO

Rua Tiradentes 44

Telefone a esse número e a bJ..

cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràp�
damente irá buscar seu terno.
R. Tiradentes, 44.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SíMBOLO DE FÉ

Ontem, seis horas da manhã.

Ainda cintilavam no céu, tôdas
.: as estrelas e a Via�Lactea, tão de

-,�antada por Bilac, ref'ulgí a, Imen.

.sa, infinita!
Dentre todas elas - a maior

"-aos nossos olhos - lá estava. a es

. trela d'alva ou a estrela do pastor,
_bl,'ilhando LemA-por cima da Cruz
-.do Morro, também Lôda iluminada!

Aos olhares de um madrugador
, eventual, o espetáculo alcança he
.Leza incomparável, quanto mais si

i levarmos em conta, o que repre
-senta aquele símbolo de fé cristã,

para os homens de boa vontade c

,-para os que nunca poderão ser

.. arrastados para o caminho índe,

.sejável do materialismo moscovi
;"ta!

Aquele símbolo da fé ref'ulgin
,;do no alto do Morro, conserva bem

"alta a nossa esperança de que o

.mundo se livrará um dia dos
í ni

. .mígos da cristandade!
Antônio Sbissa

ANIVERSÁRIOS

MENI�A ZÉLIA
Em meio ao júbilo dos convivas

"i' de seus venturosos pais, dr. Moa
'11' T'horné de Oliveira, competente
veterinário, alto funcionário do De

partamento de Saúde Pública, e sua

..digna espôsa a exrna. sra. d, Maria

Ramos de Oliveira, vê passar hoje.
.1) seu aniversário natal ício a gru
-ciosa menina Zélia.

Aos votos de felicidades do gran
"de número de amiguinhas da inte

.r-cssantc Zélia, juntamos prazerosos
-os nossos.

Completa hoje. dois anos de idade

.4) robusto Moisés, filho dileto do

sub-teu. do Exército, Lau.Ieli.no Sa
_raiva Caldas e de sua digna censor

fte, a exma sra. d. Luci Silva Caldas.

,À alviçarcira alegria da criança
..da, que certamente lhe festejará o

feliz evento, nos associamos com

_ prazer.

FAZEM ANOS HOJE:
- a cxnra sra. d, Adelina Souza,

:virtuo:;a ospôsa ,(10 sr. Vespasiano
� Souza,' dedicado funcionário dos

'"Correios e' Telégrafos, e apreciado
. musicista, r�gel1te da Banda Mnsi

.cal Amor à Arte;
_ o sr . .loão Leopoldino de Sou-

.. za, diligenie representante, Comer

,dai;
a graciosa menina Antonieta,

.:filha "lo sr. João Opuszka e de su a

,espôsa d. :\I[aria Opuszka.
_ a gentil 'senhorinha Cecília d0

"Carmo, filha do sr. Hoherto Lapa-,
,gesse e de sua senhora d. Flora Ra

'mos Lapagesse.
,_ a gentil srta. Valdívia Merízio,

,'uestacado ornamento da .Sociedade

;-de Brusque.

AJ1;STE DE NUPCIAS

AjusLoü- nu'pci'ãS com a gracio
:,sfssima senhorinha Silvia, dileta

'filha cio no�so eslimUido conterrâ
neo sr. Euclides Jorge Cllnlla, Se

cretário do Tribunal de Ape]:ação
,:do Est'ldo, e. de d. Alice Campos
,Cunha, com o doulor Aloysio Fer

rari ela Silva, filho do dr. CorynL
to Cezar da Si'lva e de d. Juliela

FerraTi da Rih'a, residenLe na Ca

pital da llepública.

NOVENA DE N. 8. DO SAGRADO
'CORAÇÃO

As novenas d.essa devoção rela

tivas ao mês corrente, terão inicio

sábado, ÚS 17 1101'as, na Ca'l)cla do

Asilo de órfãs.
. . . . . . ; � .

ARNULDO SUAREZ CUNEO
CUnh'a Odontnlo�ia

NOTUR:'�A
Das 18 ãs 22 horas. (}om bOrll

, marrada, a cargo de abalizado pro
liB�)"nal

Rll� Arcipreste Paiva t7

Ex-Parl�do _Repu�licano Ca!arinense q�T��j�7��
.

Llq·uldaçao de ôcoe;(� Hed Skelton - Marlyn Maxwell
,

em:

em

o FANFARRÃO
A mais or-iginal e ongraça.lissi

ma comédia de Red Skelton .

Censura: - até 14 anos:
No programa: - Cinelandia Jor

nal � Nac. Irnp. FUmes Atualidades
Warner Pathé - Jornal.
Preços: Cr$ 4,80 - 3,00 .

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

SERVICO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 16.
'

Tempo: Instavel sujeito a chuvas

Ternperaturat. Em declínio
Ventos: Do quadrante Sul frescos

Temperaturas: extremas' de hoje ;

Máxima 16,2 Minima 13,5.
................................... t.o ....

'•••

VENDE-SE o prédio da Av. Mau-

ro Ramos, 269. Tratar no mesmo •

O abaixo assinado, administrador .e. liquidatário -d "CASA DO
ANTIGO PAHTIDO HEPUBLlCANO CATARlNENSE", conforme pode
res quelho foram outorgados em ata da sessão da maioria dos acionis

tas, de Hi de Julho de 1944, ata esta devidamente registrada no Cartó
rio de Títulos e Documentos, desta Capital, sob n? 1497, de 18 dos re

teridos mês e ano, -tcndo recebido do desapropiante a importância ar

bitrada em liquidação [udicíária, convida a todos os possuidores de

ações, pessoalmente ou por procurador bastante e devidamente autori

zado, a virem receber a importância que lhes tocou por ação no valor

líquido da importância recebida, mediante exibição das respeetivas
ações. Desnecessário é, declarar que, sendo as ações nominativas, só
aos seus subscritores ou aos devidamente endossados por transferên
cias ou por alvará ou formal de partilha quando se tratar de herdeiros
tudo acompanhado das respectivas ações, é que se fará o resgate. Em
seu escritório, sito ii Rua Dr. Felipe Schmidt n? 2, sala 2, nesta Capital,
todos os dias úteis das nove (9) às doze (12) o liquidatário está a dis-

- ROXY - Hoje ás 7,30 horas -

Ultima exibição
Judy Garland - :Margarct O'Brien

Mary Astor - Lucille Brever

................ 0,0 •••••••••

DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADV(lGADOS
Escritório:

n.O 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

em:

AGORA SEREMOS FELIZES

tecnicolor
Uma belissima produção cheia de

contar encantos e romance da mocidade

posição dos interessados.
As importâncias não reclamadas no prazo de noventa dias, a

desta data, ficarão em depósito bancário até ulterior resgate.
Florianópolis, 13 de Julho de 1948.

com belas paginas musicais e

belíssimo tecnicolor.
Censura: até 14 anos.

No programa: O Esporte em

Marcha n" 219 - Nac,

Preço: Cr$ 3,00.

, '1 .. .. .. .. .. • .. .. .. • • � • • • .. • • .. ..

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prefetindo-o

ac:ompanhar:do
está
a moJi ..

Pedro A. C. Cunha

GUERINO CAUSS e ESPOSA
FRANCISCO MEDEIROS e ESPOSA

Participam, aos parentes e pessoas amigas o contrato de casamento ., , - . - .. . .

de seus filhos ALBERTO e LÉLIA. RITZ amanhã ás 1,30 e 7,30 horas

ALBERTO e L:l:LlA Joel MacCrea - Andra Leade e o

Noivos celebre violinista .TARCIR HEI-

SARANDI (H. G. Sul) 15-7-948 Florianópolis FETZ
em:

Euclides Jorge da Cunha MUSICA DIVINA MUSICA

. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. : �

Encercdor
Tendo necessidade de cOI'IJflrar

uma ENCERADEIRA ELÉTRIC\.
af'iru de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de
apelar para as pessôas .de h011l co

ração, afim de conseguir reUI1lI·. a

Importância necessária á refel'ldal
aquisição. Muito grato fica-lhes o

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
Fpolis., 1 - 7 - 4.8.

................ lO '

Corynto Cesar da Silva
e

Adelina Julieta Ferrari da Silva

Um belissimo 1'0111an('.e e lima
e

M
.

Cunha grande obra prima tia setimá arte.
Alice Campos de orars

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR
TAVARES

Advogados
Causa civeis comerciais, naturali

zações, consultas e pru'ccel'cs
Das 9 ãs 12 e das 16 ãs 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33. 1°

andar

Florianópolis

se-

............ '0 •

prazerosamente participam aos seus parentes
e pessôas amigas o contrato de casamento de

seus filhos ALOYSIO e SILVIA
ALOYSIO e SILVIA

Noivos

HlTZ - domingo
GAHY Grant - INGIUD Bcrgmal1

GLAUDE Rains
em:

...... "...... .. . . . .. �.

CHEFE DE ESCRITónrO
Firma industrial precisa de pe_!.

lIôa com prática de escrüório e de
p�crituração rneTC'intil.
Cartas para'Chefe dE Escritório,

Caixa PoeteIl, 139, menCionando' ha
bilitações e pretenções.
Guarda-se sigilo.

, . ,. .. . .

NÃO E'S QUE ç A!

Florianópolis. 14-7-1948 JNTERLUDIO

A Tinturaria Cruzeiro dispõe agI)
ra dos melhores profissionais d.
cidade para lavar, passar e tin�i.ll
pelo sistema suiço.
R. Tirade.ntes 44 - Fone 102-2.

•
I

R d fi
�

t· M
· UNIÃO ESPIRITA"DlSCtPULOS

"ora· "Clme" o e Issa
I A".mb";��J:!c����"'d;nád.

Nelson Maynoldi Nunes, Eloah �1aynoJdi, Nunes, Olga Nu:nes, �le i São ,COllvld.�dos ORo sócio', }ara a As

Abreu e

fU.l11ília.
Odete Nunes Martini, Juvencio Duarte Braga e fumilia,

!
sernb léia Geual ExtJ aor<liná�h', ql�e em

,

. . '

f 'I' A I ., primeira COllTOC:WãO dnvera reahzar-se
José Tolentiuo de Souza e fumil!a. Ildefonso Líuhares c [lIn111a e _'" entes

1'''0 ti
.

11 d 1948
•

19 ao 110• �. �

<di.. "/' J�O .. Ja _ .� e .TU lO e ,.as ,d .

Tauloís e família, agradecem a todos que c.Olllparec�TI\'-l1.lao scpultamen- ras, na sede socíul provisória desta Ins

lo de sua querida e boníssima mãe, sogra, avó e bisavó, tituição, à nua Tenen1e Siheira, 77, nes-

ta Capital, arhu de ser deliberado sôbre

Dôlxiza Mnynoldi Nunes
10 _ Eleição para o preenchimento do

cargo do 10 Seéretário;
20 - Outros assuntos de intcrêsse

geral.
N. B. - Não comparecendo à primeira

convocação I,lúme,'o legal de sócios, fal'
-se-ã uma segun da convocação, no mes

mo dia e local, quinze minutos após, de
Iíber-ando com qualquer rnimero de 'sõ

cios presentes .

Plortanôpolrs, 6 de .iulho de 1948.

JOBEL HAMPAIO CARDOSO
Presidente

a seguinte
Ordem do dia

convidam os parentes e pessoas de suas relações para assistirem li mis

sa de' sétimo (70) dia que mandam celebrar no próximo dia 16 do cor

rente, sexta-feira, no altar do Coração de Jesús, na Catedral Metropo
litana, às 7,30 horas, pelo que desde já externam seus agradecimentos.

AVISO -I
CASA MISCELANEA diab'l
tuidora do. Rádios R. Co II

.

Victor. Válvula. e Di,cOI •
f Rua Conselheiro Mafra

DR. NEWTON D'AVILA
Reassumiu a clínica.

O malar {' o mais antigo CltJ,he. ele Sorteios do Esf ado.
Sob aulorização e fiscalização elo 'Goyêrno Fe del'al, de acôrdo com o decreto 7.930, de 3 de

lembro de 19'15.
Capital fixo - Ce$ 200.000,00.
Peaça 15 de :\'oy.embro - 22 - 20 a11dar - Florianópolis - SalÜa Catarina.
Enrlcreç.o t.elegTáfico - Cretomútuo" - Tele 1'011('$ 1.32i - 1.388 - Caixa Postal n. 5.
Dislribuição mensal de prêmios em mercado rias nos seguint.es valores:
10 Prémio: - Ce$ 6.000,00.

'

5 Prômios d.e Cp$; 1.000,00 cada nm (aproxima çi)('s sLlperior,es).
5 Prêmios de CI'$ 500,00 cada um (aproxima <;õcs inferiores).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o QUE SE PENSA DA MULHER

o marido que mostra a todo instante sua

acaba sendo roubado.

mulher e a sua bolsa..

Graves. aconlecimenlos. Da Jtalia
t;Autado contra o chefe tomunista
'foglíatU.-Sério,. embora não. desespe�

raâer, o seu' estado
Roma, 14 (U. P.) - Um grave guer-ra. Turmas de emergência da dos os esforços no sentido de con-

atentado, ocorrido na manhã de policia foram mobilizadas' para seguirem um tipo de calçado, para

Ihoje, veio convulsionar novamen- guarnecer todos os edifícios públí- ?fici�is" �ub-t�n.e'ntes, �al:ge�t.os e

te o cenário po.lítico italiano. Ocos. funcíonáríos CIVIS do Ministério da
chefe comunista Palmira 'I'ogliat- Nas manifestações já houve pe- Guerra, que seja, ao mesmo tempo,
ti foi vítima dum atentado', estan- lo menos vinte e dois feridos. el-egante, durável e de preço redu-
do gravemente ferido. Quando To- zido. Com este objetivo, estão sen-

gliatti deixava a sessão matutina Roma, 1lL' (U. ·P.) - A poltcia do fabricados por uma firma desta
da Câmara dos Deputados, um atirou para o ar, af'im-de disper., capital, mediante assistência e' f'is
jovem desfechou-lhe á queima sal' os manifestantes ,esquerdistíts, calízução militar, sapatos de verniz
roupa três ou quatro tiros.. antes que tentavam depredar o cdiJício

e de cromo preto de primeira qua
que os dois policiais postados á do Ministério das Relações Exte- Iidade para- serem vendidos aos se- AS DONAS DE CASA DEVEM SABER QUE:
entrada' do edifício pudessem in-l ríores, em sinal de protesto COIl-

guintés preços: sapatos de verniz Juntando tôrla a roupa para passar só um ou dois dias durante a

tervír. Duas balas atingiram o tra o atentado de (IUe foi vitima, '- .

t di I
.

de' 1a qualidade, em matéria prima semana se econonuzarao corren e e· 111 rerro.

chefe 'comunista no flanco es- chefe comunista Palmira To-
e Iahricaçâo _ Cr$ 100,00. Sapatos Para evitar que se quebrem, por efeito da trepidação, os cristais e

querdo, e uma terceira entrou no gliaLti. de cromo de la qualidade, em ma- espelhos durante as mudanças, é prudente grudar neles umas largas
;peito, logo abaixo do coração. To- teria prima e fabricação Cr$120,00. tiras de papel em diversas direções.
srliatti caiu desacordado, sendo Roma 14 (U P)' - Muitas de- . I f li .• t tI'
� .

.'
.

.'
.

,
.

'

.. , .
. As unidades de qualquer ponto do Antes (e azer a lmpeza uos ape es, convem pu ""nzar os mes-

"
..

' »diatamentc socorr-ido por dOIS sordens tiver-am 1111010 nesta capi- .
.

d 1110S com farinha e um pouco de sai .. que se tiram co' l')Ó na ocasião
.

" ,
. pms que possuam interessa os na

uepuíados médICOS, um do Partido i tal, Genova e TUrIm, logo após a
,
.', - ih

- de -varr-ê-los .

T • C'
- Conduai-" ,.

. aqmsIçao remetam suas l"e "ç-oes, .

Liberal e outro rtstão, on UZI- notícia do atentado contra a VIda

I'
..' _, ,

do em seguida ao hospital rece-, d
- -rr I' tti

discriminando a numeraçao respec-
., e .1.'Og Ia 1. .

_.'

I....eu OI·tO transfusões de sangue, .' _

. tiva, aos orgaos
.. regiOna.Is co.rre_s.-'JJ I

- Urna criança de três anos deve pesar em média quatorze quilos.
num total de quase dois litro

I R 14 (U P) _ O oírurgtão pondentes, os qUaIS provir enc.,wrao,orna, ..
c

•

êdi d F c quinhentas gramas.
antes que pudesse ser operado. O Pierre Vadoni operou 'I'og'liatti por sua vez por intcrrné 10 os

.' _ Uma criança com caries dentais não pode mastigar os alimen-

-dirclor da Policlínica, dr. Ruhirn '

em tresentos e trinta e cinco se- M. I. R. D. M. I. R., ou Es�abelecl- tos de forma correta, ressentindo-se, por isto, sériamente seu aparêlho
Cíuffín, declarou á Uni ted Press i gundos. Entretanto o pulso do li- mentos comerciais. As unidades e

digestivo.
-que considerava o estado de '1'0- der comunista está "muito fraco", interessados avulsos desta capital,

_ O tomate estimula as funções do fígado.
;gliatti grave, embora não deses-! lendo sido efetuada uma transtu- poderão dirigir-se diretamente ao

_ Devem ser combatidos com persistência, mas GOIll brandura

.perauor.
.

são ele sangue durante a íntcrveu- E. C. :M. I. certos hábitos perniciosos das crianças, tais como chupar os dedos,

ção cirúrgica. CHAMADO AO 14° BC
morder objetos 'duros -rnorder a lingua, dormir com o rosto apoiado na

Roma, H ('C. P.) - O autor do Todos. os f'uneíonãrios comunís- Deverá comparecer á Casa das
mão e cortar fios com os dentes.

atentado contra Togiiatti foi um tas, sócialisí as e esquerdistas com- Ordens do 14°. BC, afim de rece-

estudante de direito, Antônio Bal- pareceram ao hospital. bel' a Medalha "Sangue do Brasil" RECEITAS PARA SEU PALADAR

Iante di Durazzo, de vinte e cinco com que foi agraciado, por ter, SOPA DE LAGOSTAS

arios de idade. Subjugado imerlía- \ Roma, H. (P. P.) - O Ministro quando soldado da FEB, sido fe- lata de lagostas, 2 litros de caldo, 1 colher de farinha, 1 colher

'lamente, o rapaz deçlarou que I uu Interior, Marro Scelba, dirigiu rido no dia H de Dezembro de de Maizcna Duryea, 1 dente ele alho, 1 copo de vinho xerez ou Madei

'considerava o chefe comunista um; a todos os "prefeitos" urna ordem 1944 .• em Monte Castelo, na Itália, ra, pão - o necessário, sal e pimenta, ao gósto e 2 colheres de man-

inin�Tgb da pátria. Acrescentou

I governamental, proibindo man í- o reservista Manoel Cardoso, resi- teiga.

:a�nda que agira por conta' ,pt6p'riá,' í'estações. O Prefeito tem autor-ida- dente nesta Capital. Derrete-se a manteiga numa caçarola, doura-se o alho, tirando-se
nao pertencendo a nenhum naru-: de de comando sóbre as fôrças de ZONA MILITAH. DO SUL em seguida. Põe-se a farinha e depois de dourada, adiciona-se a Mai-

do, Ao que se afirma, Durazzo de-I polícia le exército nos respectivos O Presidente da, Republíca assi-I zena Duryea e despeja-se o caldo. Coa-se e junta-se a lagosta cortada.

clarou á policia quo vinha seguín- distritos., nou Decreto na rJÁsta da Guerra I
em pedacinhos. Nn hora de servir, pele-se o' vinho.

60 Tog'liatti h:.\ algum tempo, seu-
.

nomeando para \:o):nandar a Zona Acompanha-se com quadradinhos de pão frito.

do certo que na manhã de hoje 'já Roma, 14 (U. P.) - Grupos co- Militar do Sul, o exmo. sr. General

tentara Falar com o dirigente es- munistas apareceram nas ruas de de Divisão José Pessôa Cavalcanti BOLACHAS .QE j\'IAJZENA DURYEA

querdísta, não eonseguindo en- I !toma, depois de decret.ada a gre- de Albuquerque; A última comissão 225 grs. de Maizeua Dllryea, 225 grs. de farinha, 13 colheres de

.contrá-lo. ve, Um g'J'upo composto de cinco ([ue S. Excia. desempenhou foi a açucal' pulv('rizado, 1 0"0, 3 gemas, um pouco de água de anís, 6 colhe-

homens lJul'córri.a as lojas e eserí- de Adido Militar á representação di-I' res de manteiga. •

Roma, 14 (tI. P.) - O primeiro Lórios, di2endo aos patrões: "Não plom,atica do _Brasil, em Londres. Passam-se em peneira a Malzena DurJiea e a farinha de triço, fQr-
ministro De Gasperi visitou "1'0- ordenamos que fechem as portas, OLIMPIADAS DE LONDRES mando um círculo sôbre o tabuleiro. Põem-se dentro os ovos, a man-

gliatAi no hospital, antes de êle mas recomenda
..
mos quo o façarn ". A D legação Hipica do Exercito, teiga e o açucar, juntando tudo perfeitamente e amassando até que se

ser submetido á operação. Em se- ,e. t parte lias Olimpia- forme uma pasta macia. Põe-se a medida que fôr neceiSsário, água de
que ,aI omar .' .

1
.

dguida,- convocou uma sessão espe- Roma,:14 (U. P.) :_ As greves d . d. I I ' emharcou no dia alUs. QuaIl(lo a massa estIver pronta, (eJx�-se eSCllnsar um pouco e'
as e ,on( res, '-{ - .

"'1 d' I
.

f' 'I C<liai do Gabinete para discutir o;; da capital, bem como de Milão, 13 do corrente, n� Aeropo'rto "San- estenae-se com o ro 0, eIXaU( o-a J.na1s ma pOSSIve. ortam-se �s
a.contecimentos. G,·cI·10va·

..

e 'l'llrim, entraram em vi- "

.

t d 11 <I pl'e-
bolachas com cortador redondo e picam-se com um garfo, para nao

tos Dumont . con an o COI <
, • • •

gOl' de maneÍl'a instantânea. Os t 'd d
crescerem. Los.lnha-se em forno ou na falta deste, numa chapa que se

sença de altas au 01'1 a es.
" . ,

ôniibLls de Roma .ficaram parados
.

PROFESSOH DE PORTUGUES para dIretamente sÓQre o fogo.

'no meio das ruas, abandonados pc- NOS EE, nu.
los motorist.as. As oficinas de jOI'�

Roma, 14 (U. P.) - A poliCia
anunciou que o autor do atentado

contra a vida de Togliatti admi

tiu ter pertenci-do -ao P·a-r-tl.41 M

beral, cujas fileíras abandouou

om quarenta e seis.
Roma, 14 (U .. P.) - Os jornais

'

'comunistas 'e socialistas reclamanJ .. Roma. 14 (U. P.) - O Partido
:a derruhada do govêtno, para sal- DernocraLa expediu uma declar<l.
'vaI' o país da guerra civil. ção alravés do seu grupo parla-

montai', condenando o atenlado e

apelando a todos os italianos a PRECISA-SE
que abandonem o espÍl'i-to de ódiél Tratar à rua Tiradentes nO 5
e vingança, em nome da pátria. Telefone lJ93.

1�"��"·,�"""Mã
..;a..mm..�zz-a.���••�Mã"...-�"iRãã;Smnma��"""�"".2Sããn....
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I
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eALçADOS MILITARES E CIVIS
DO M. DA GUERRA

Rio de Janeiro, 14. (V.A.) - O

Departamento Geral de Adminis

tração e o Serviço de Intendeu-

cia do Exército vêm envidando to-

Quando as mulheres não se perdem pelo desejar,
serem desejadas.

Franklin

perdem-se pelo

Roma, 14 (U. :r.) - A Conf.ede
ração Nacional do Trabalho, que é

controlada pelos comunistas, con

YOCOU uma spssão de emerg-e111cia uais, os gráficos deixaram o ser ..

do seu ,Comilê Executivo. A C:1m;l� viço sem aviso. Também as lojas
'I.'a do Trabalho de Roma já pro- se fecharam, recebendo ordcns da
clamou a greve geral nesta capi- :Federação do TrabalhO. Entrel.an

tal, paraIizando todos os serv.ir�ús to, lias grandes cidades as af.iv:.(Ja

públicos e transportes no perin\e- des ainda eontinuam normais.
tro urbano. Também de .Milão in-

.

formam que a Câmara de Traba
!-ho orden-ou a greve geral e uma

manifest.ação monstro á tarde de

hOje. l'ôdas as fôrças militares

naquela ciliade estão de prontidão.

Apresentou-se ao Ministro da

Guerra, por haver si,do nomeado

professor de português na Acade

mia Militar de West Point, dos Es

tados Unidos e seguir destino, o

Capitão Otávio Aleves Filho.

REALIZOU VôOS ACHOBATIC,OS,
E FOI MULTADO

Hio, 14 (V.A.)"- O diretor .-le

Aeronáutica CiviL aplicou 'ao piloto
Tomás Van Der Put .Tr., a pena de

multa de Cr$ 500,00 por haver .no

dia 18 de abril ultimo, S 12 horas'
e 5 minutos, dirigindo a aeronava'

PP-TZU, de propriedade do Aero

Cluhe do Brasil, realizado vôos a

crobáticos sôbre o bairl'O da Tijuca.
Ao comandante Alicio GabrIel de

Carvalho, dfl euwrcs.a "Aerovias

'Brasil", foi aplicada mt11ta cle igual
valor, por não h'azer em seu poder
a carta de piloto, quando realizou

a viagem do dia 15 de março ulti

mo, na rota Rio-São Paulo.

Quevedo
• * •

Roma, 14 (1]. p.. ) - Reveia-se

-que 'a, primeira pergunta de Pal
mira Togliatti, ao reéobrar os

sentidos, foi: "Está. salva a�" mi
nha pasta? E os meus documen
'tos?" Só depois disso perguntou
;se havia sido prêso o agressor.

Roma, H (U. P.) - Os meclíecs

da .PoliclÍ>nica anunciaram que a

operação de Togliatti foi conci u i

da, tendo sido extraídas as t rl}s

balas d.Q corpo do che-fe comunis

ta. TermInada a operação, fize�

nm....sc trauí:ifusões de sangue.

. . .

AS MÃES NÃO DEVEM ESQUECER QUE:

CONSELHÔS'DÊ BELEZA

Deixe de fazer limonada e exprema o limão na água ele lavar o ros-

to pela manhã ... 'si tiver a pele gordurosa, mas ... si não a tiver as

sim, tome a limonada; que é melhor.

Antes de entrar no mar as clamas devem untar suas mãos com uma

hôa mistura, em partes iguais, de g!icel'ina, lanolina e vaselina, adicio-
nando-lhe em seguida cinco por cento ele alcool fenolado.

.

Roma, 14 (U. P.) - As desor�
'dens civis verificadas nesta capi_
tal são as piores desde o fim da

Sala

�IIP� ·WAN� DA Im
..•• _ 117. - ... :' lAIA
unDlol • nUIPo.nl

Cifr., do BalaDçO d. 1944.

CAPITAL E RESERVAS
Relpon,.biJid.tte,
Receta

.

Ativo'

Cri
Cr$
•

•

80.90o.§o6.30
5.978:401;755.97

67.053.245;30
f42:176.603.8c

_.

no centro

Siniltro, pagai no. 61timol 10 .1'10'

Re,ponlal:. ,lidatj�
98.687.8i6.30

• :76.736,401.306.20

Diretoreu
Dr•.. Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Anilio M.lliorr.t� Dr.
e JOlê Abreu.

de Carv1Jlho. Dr: Francisco

Joaquim Barreto de Araujo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CWBE 12 DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O - DIA. 17, SÁBADO SOIRÊE. DIA, 25
..

PROGRAn�A PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12 5� FElRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGF"W

�A-DATA� COM' NÚMEROS DE CANTO E .SHOW ARTlSTICO, ORGANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE

�:..,.lLE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO. DO 76° ANIVERSARIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - ··'ESTA INFANTIL, COM SHQW ARTlSTiC:', ORGA-
it:'!>d:;1. NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUlZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORA DIA 28, SÁBADO - SOIRÊE.

AS DOMINGUEIRAS E SOIRÊES TERÃO INíCIO ÀS' 21 HORAS.
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Cabos de alta tensão .. , Feixes de cobre, rigoro
samente isolados e protegidos, por onde se proje
ta a tremenda, energia que está movimentando o

parque manuíatureiro do país. A maior parte do

mercado brasileiro de condutores elétricos é hoje
abastecida por Pirelli. Com 75 anos de experi
ência mundial e um patrimônio técnico acumu

lado em diversos paises, Pirelli pode oferecer

produtos com a garantia da mais alta qualidade.

EXIJA SEMPRE � ESTA MA'O.

) ,

Pirelli S. A. - Companhia Industrial Brasileira .

NAS PRiNCIPAIS CASAS DO RAMO·

Um condutor
-de qualidade para

cada aplicação
I �� I)IIIJ _c,-� .0,0-", 1�:-:::_�:��., �'�"':t::;-::_.

��'
'�

->U�_:l,
11O.,f. "�""'-. )'=' �

_,f / ,'C;;;=j' / (��I 1;!� í<!· �� -- , li/f!I}; ,,}l I]\;�, '<�:_../�'>,- "" ,

� I //';/ ICondutores "-
�

! Cabos de energio Cabos lele'ónlcos Fios poro enrolamentos Condutores paro auto Condutores poro rádio para enceradeira
.-

...__ .. _._,

o Sahão

,s��r,,��!l1CtAt
EspECIAUDADE

���'Imi��'�

"VI;RCiEM ESPECIALIDADE"
l lA WETZELi, INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TeRNA A ROUPA BRANQUISSlAfA
regia:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FALANDO À NOSSA REPORTAGEM, O SR. JOSÉ WEIMER VIANA, CHEFE DA EMBAIXADA- GAÚC�A 'DE VOLEIBOL, MA

NIFESTOU·SE". ·ENCANTADO COM A NOSSA TERRA� DiZEN-DO QUE ,OS VOLEIBOLISTAS :CAúCHOS TIVERAM-- UMA ·,RE

CEPÇÃO CONDIGNA E VÊM SENDO ALVO DAS MAIORES'DEMONSTRAÇÕES DE CARINHO F, r�,PRÊÇO POR PARTE
DOS DIRIGENTES DA F'.� A. C. E ESPORTISTAS LOCAIS. TAIS GENTILEZAS •.

' DISSE-NOS •• O� G A ú C H O S SABERÃO
RETRIBUIR QUANDO EM DIA TIVEREM A HONRA DE HOSPEDAR UMA DELEGAÇÃO DESSA VALOROSA E � T I DA DE

QUE É A F. A. C.

TERÇA-FEIRA, AO ATINGIR ARARANGUÁ, A VALOROSA DELEGAÇÃO GAúCHA DE VOLEIBOL, ENDEREÇütJ.NOS O SE
GUINTE TELEGRAMA: "AO TRANSPOR A FRONTEIRA DESTE GRANDE ESTADO AMIGOi OS VOLEIBOLISTAS DO RIO
GRANDE DO SUL SAUDAM, POR INTERMÉDIO DO '�O ESTADO" O MUNDO ESPORTIVO DE SANTA CATARINA. (ASS.)

JOSÉ WEIMER VIANA, CHEFE DA EMBA IXADA".

Campeonáto---Brasileiro �----de
Sensacional o jogo desta noite entre gauc�os p. c�taril1enses

Era g-rande forma -as duas equipes
Chegou afinal o dia ansiosa- tir, hoje e amanhã, na cancha' do Temos a certeza de que os

1
que fazem jus pelo seu alto valor doro - Aldo Nunes. Reservas: Gal�

merit,e espe,rad,o P,elo mundo es�:!Lira Tenis Clube, 'que os visita,n�lnossos representantes tudo farão técnico, aplaudindo-os calor,os,a-
luff - João - Fernando - Heitor.
Gancho - (feminino) - Clori -

portrvo fIonanopohtano -- ° do
'

tes reputam excelente, a sensacio- pelas cores da nossa terra, e essa! mente, mesmo porque na pratica Helena _ Suely _ Miríam _ Vera
'encontro gauchos e catarinenses I nais pelejas entre moças e rapa- turma de entusiastas e abnegados! do verdadeiro esporte não pode _' Euterpe. Reservas: - Heloisa -

pelo campeonato brasileiro de vo- zes do Rio Grande do Sul e Santa desportista, que se, congregaram, haver distinções de qualquer es- Ivanoska _ f;ly.
Ieibol, Catarina, as quais apontarão os apesar das inumeras dificuldades, pécie, Catarinenses (feminino) - Lise-

A brilhante e valorosa turma adversários dos baianos ou per- para proporcionar a Santa Cata- Hoje, a noite, portanto, espe- l�tt� _ Éri?a - Jenny -'-- Gísela -

d R G' d d S I d de b' di 21 22' -

di h d L' T I LLdIa - Hiltrudes. Reservas: Urâ-
o 10 ran e ou, que es e nam ucanos, nos las , e nna representaçao con igna, me- ramos ver na canc a o Ira e-,

I
'

I d
ante-ontem se encontra entre nós, 23" em São Paulo. .rece o apoio, o estimulo e os ois Clube, um brihante espetáculo

ma _ 1'1S -H::ár��s
será adversária a temivel para a O sucesso das equipes catarj- aplausos de todos nós, que espe- esportivo, em que gauchos e ca- .Togo entre as turmas femininas:

representação da Federação, Atlé- nenses depende, em grande par-' ramos não lhes falte esta noite, tarinensesv-nascidos sob êste mes-, 20 horas:
tica Catarinense que muito terá te, do estimulo que os nossos re-Ipara que possam elevar o nome mo céu do Cruzeiro do Sul, prelia- r()�O entre as turmas masculinas:

que fazer para levar de vencida os ceberem da sua torcida e por is- esportivo do Estado. rão cavalheirescamente em busca 21 horas.
Autoridades

seus, aguerridos rivais, excelente- ;50 conclamamos os catarinenses! Como esportistas que vêem no de uma vitória que lhes abra as foramPara contrôle dos jogos,
mente selecionados e preparados a comparecer ao teatro da gran- esporte sadio excelente veiculo de portas para novos e estupendos designadas as seguintes autoridades;
pelo antigo "player" José Wei- de luta para aplaudir e incenti- aproximação. congraçamento e

I
triunfos. Delegado da C, B, ,D, -- Dr. Nel-

mer Viana, um dos valores do var os nossos defensores á con- amizade entre brasileiros de todos Da assistência numerosa e bri I son Santos,

velei gaucho do passado' quista de um triunfo que nos os quadrantes, proporcionemos lhante por certo, 'dependerá em I
Dia lO � Juiz - J0:10 Fl:an,cisco, da

o'
,

d ibili I
-

h d r •

d d
-

I d Rosa, FIscal - Carlos S1l111110WICh,s entusiastas catannenses o pOSSI I ite co ocaçao onrosa no aos nossos a versanos as emons- gran e porcao o esp en ar e o
J'

'

rl lí 'I II I' S t,-,'
"

Ulzes ue ln HI: -
'

elO armen ovoleibol terão o ensejO de aSSIS- certame nacional. trações de carinho e admiraçáo a sucesso desta noite memorável t Sales e Wilson Pessoa, Apontador
----------

para o voleibol catarinense, em 1- Dr, Paulo OUo Scheidcmantcl,
que -se "reunirão 'riscnhas--esperan-' -Cr-onomc+rista - Capitão Mauricio-

ças do esporte brasileiro. I S!�ald�ng, , ,'.

Os "teams" DIa 1', - JUIZ -- Carlos Siminowich,
Gaúchos (masculino) - Sergio _ Fiscal - .João Francisco da Bosa;

Mílton - Henrique _- Vieira Juizes de linha: - Helio Sarmento,

Luiz - Isaac, Reservas: Carlos - Sales e Wilson Pessoa, Apontador
Angelo - Rodolfo, - Dr, Paulo OUo Scheidemuntel,
Catarinenses (masculino ) _ Luiz Cronometrista - Capitão Mauricio

_ Paulo - Érico - Nabal' - Tco- Spaldi ng.

"

,

===-
Direção de PEDRO PAULO MACHADO

,------

R�mos
I NO RIO °D�A�!����OLITALIANO

II RIO, 14 (V, A,) - Encontra-se

• nesta capital em trânsito para São

Será encerrado dom!nilO o l.' turno com Pa�Ilo, a de�e�'acão do_Turino; carn-

O ·ciloque entre a!vl-cêleste e tricolores �;�l�d�ateI;:!��:ad�18n:>e;�I��:��i�l.l�
peja lideranca d�: c�'r::tame de. prnftssjO'Dai�. �:����aJ i�)���l:�ra��:e�� '�iat�'::�' p�:
Dando encerramento ao primeí; ";'0 paulalnos realizarão o maior es- sivelmentc contra o Cortntíans. Ao

1'0 turno do certame citadino de'!'!'orç{j;; para a consecução do tri- flue se informa aquí, Vasco, Flu
profissionais, estarão em ação unf'o, o' qual será de grande valia minense -e Elamesgo estã-o desejo
frente a frente domingo próximo para 'a. apreximação do cetra de sos de enfr-entar o Tur-iuo, após a,
as equipes do Avaí e do Paula Rà- 'carnpcão;

.

temporada em São Paulo.
mos,' que, dado o enorme Interês- NãO:,pm;ca,m o 'empolgante emba- ...mÍ"!u" -G--;:IiI�';tu, Piiame.
se qve está despertando. nos meios te p,rogTarnado para domingo pró- 1Heiaa dai melhores, pelol me

fute�olístiGoiO da cidade, promete ximo na praça de desportos, da .ores preçol IÓ n. CASA MIS
,\leva1 ao campo da rua Bocaiuva F, C, D.I -'ELA��E,A _ �1,a',:! MaCra.
-tlúla:. grande e entusiástica assis-

tê�:a'dOiS' aguerridos adVersáriOS,' ...'I\niverscrrtou-seontern O
formando um novo "clássoo", ' já ," 1 do A'

'

EnCCI'J'Uram os preparativos para a ,ma1ora o vaI
atraente domingueira de depois de r Para a grande família .avaíana, Paulo Lange o nosso abraço de fe

amanhã, estando ambos em exce- sumamente grata foi a data de ôn-IIlCitações, com votos ele .prosncr i

lentes cosdições fisicas e técnicas tem, que assinalou a passagem do ,dadcs.
para brindar o público com um aniversário natalício do .ardoroso
"match " cem por cento sensacío- esportista Paulo Lange, funcioná- TAPIOCA GRANULADA
nal. rio da conceituada firma Carlos I Comprariamos 50, toneladas para

Ser-nos-á difícil apontar um fa- Hoepcke S/A Comércio e Indústria I exportação, Amostras e oferta de-

c ,esforçado pl'esidente do, ' Avaí

FU-l
talhada a ME,STRE .TOU?& ,CI_A.vorÍLo, Ambos 0'8 'riyias têm real i- ,

r. ,'b' -

t t 1.ebol Clube, desta Capüal. LTDA, _ CaIXa Postal 29�0 - 1 e-
zado eXI 1ço,es a con en o no ano

I "M t '" S- P lo
" ' , eg, ,es TcJOU - ao au '

err_t ,Cl�rso � Ja com .dl�as vlÍónas I Sob a proficua administração I
-

'ÜflelaI8 que os colocaram na van- de Paulo Lange, , 'o A'::!Í vêm atra- AVISO
guarda do, ceJ:'tame, vrssando uma fase brilh lllte no pa-I A d'

-

d C d'" ITNO'I' I
,

,<, lre({aO o 1'e IanO,,_ ,

Po'rtanto, teremos domIngo um norama ,e"lJOrtivo elo Estado lan I
'

tIl' L'n_,

' "
,

" '
-

comUnlca a oe os os seus (IS 1- -

choque d� �r�porço,cs �'lgante�cas lo que se conserya na lideranç.a elo tos fregueses que seljs escritórios
que constItmra a atraçao máXIma certame citadino, ,e isso graças ao estão agora inslalados á Praça 15
-do nno, 8�pírito inteligente e á operosida- dr Novembro n, :'22, 20 andar, no

Está em jôgo a lideranr,a do cer- de do di�tínlo ,esportisla, . I edifício ,onde funcionou o Reslau-
lame citadino e para tal avaianos Embol'a tardIamente, levamos ao

.

ranLe Pérola, '

Avaí versu-s Paula

..

A seleção catal'ineuse de voleibol feminino, composta por Érica, IiiI-,
tl'udes, Jenny, Liselotte, Lidla e GIsela

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f(adastro'�Social··-do (O Esfado)) Já passou 'um. domínqo
t'1II4IiInI(... 4&011 �1<I!t d.l6ts&toa .-toAtIl.............. ...,_aell8 II<

f. d
�d

.

d 1'\
� àatxo • rem.t 'aOUa �.,-"� ora: . a Cl a e I'
'!ii'P'!I'.Io _ta. o aaa. Ce....... .....

•

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

Não se esqueçam, para a" venda de

SI... .. II> 'O ,.. ."." � 11...................... meradas, podem dirigir-se diárianiente à

tembro, Florinópolis.
� (li' _ - SAlDA DA AGENCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTA...�DO ÁS

18 e 30 HORAS

..

•

_ ••••••• C' •••••••••••••••••••••••••• _.� " ..

_ a.tI. 11' •••• � •••••••• Bt ,s.'�.,� .. 'I'.:. 1<

passagens, com poltronas nu

Agência Brasil a rua 7 de Se-

� 011 � CI.It ..,.� � .

htce .., Pai (Jlklel _ " ,,:� ..,.,... .

.&01'9'. .. e. � " "' e- .. '"'. fi "� ,, "'., ., '

•• '" .. ,. " .. t" • '" " " ti �_ •.�. >t 1 :lo .' � ., " .. OI .
. •· .... tr.

,
Guia, do Paraná
Puhlíca relação dos comerciantes e industriais com seus end e-

�a�eeerli!tlllO!l, bII.Irlb_ ..� .. aotie4aa ..�_
'INIIlmutoe • O!Ilttu. .. 1Nl'U__

.

..� IIlI1.d..".
i\

_" .,'"

Clínica e cirurgia de senhoras - Pulmonar

Partos Radiologia Clínica (Raios X)
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR- Eletrocardiografia - Ondas Curtas

DIOGRAFIA - METABOLISMO Indutotermia Eletro Cirurgia
BASAL Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

HORÁRIO DE CONSULTAS: - Pe- Consultório e residência:

Ia manhã: Das 7 ás 10,30 horas no Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

12 horas' na Maternidade (Clínica Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

de gestantes) _ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Á tarde no con�:�::;io das 15 ás 19
DR. A. SANTAEU--

CONSULTo'RIO.'
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de MedicinH da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia 1 Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital P,,_iquiá·
trico e Manicômio Judiciário

ela Capital Feeleral
Ex·interno ela Santa Casa de Mi·
sericórdla elo Rio ele Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nli:RVOSAS
Cnnsultli1'lo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Resielência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
.

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

DR. POLYDORO ERNANI DE

SITHIAGO
Médico e parteí»..

Do Hospital de Caridede de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

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

Doenças da tiróide e demais glan
dulas internas

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

HESID:f:NCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle G tratamento

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

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino,
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:�E-·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios, hípopise, etc.)
Disturbios n·ervosos - EsterIlirtade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Tcl,
1.461

� . . ,

Resid. R. 7 de Setembro - Edií.
Cruz e Souza - Tel. 846.

Dr. Newton D'Avila
.

Operações - Vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto, anus t
Hemorroidas. Tratamento da colite

amehiana,
Fisioterapia - Infra Vermelho.

�on�ulta: Vitor Meireles, 23. Atende
chã.,amente às 11,30 hrs. e ã tarde,
da.s 16 hrs. em diante Residência:
V,da! Ramos. n. 66 - Fone 1.667

Clínica Médica e Cirúrgica 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 - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI
lWRGA - J\tIOLÉSTIAS DF; S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

.
Corr êia Neto

Cirurgia do estômago e vias circula.
res, intestinos delgado e grosso, tiroj.
de, rins, próstata, bexiga, útero,

avirias e trompas. Varicocele, hídro
cele, varizes e aernas .

•

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

Paraíso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

Dr: PauloFonte,
_.

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ia
IS brs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Qr. Mário Wendhanseá
C1lnica médica de adultos e criança.

Consultório - Traiano, 29
Telef. M. 769 I

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência: Felipe Schmidt n, 38.

Telef. 812

Registros
DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos

do Projeto 521.B/47, deverão reauerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ., ...........•

--------
. _..:_! DIPLO�ADOS POR ESCO_LAS I:IVRES: (Comé�cio) - Nos têr- Para alJ pessbos de fino.

; mos do ProJeto 520/47, pOderao regIstrar os seus dIplomas. paladar Café Otto é.
REGISTROS DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutição .

dos seus registros provisórios por definitivos. I
.em par.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221
••.•••••••.•••••••••••••• � •.

do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas. O Batalhão Barriga-Verde
DENTISTAS ESTAD,UAIS: Podem vaJiar seus diplomas. roi constituido de catarinenses

TRATAMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFERENTE AO ENSINO d t·d �'C 1" Bar
BUREAU UNIVERSITÁRIO es eml os e o o eglO -

Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Caixa Postal 3.932 _ Rio ri�a.Verde", usará a mesma

Direção do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES , bandeira.

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos? Apresente sua idéia ou ofereça seus serviços, deí
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social Catari
nense, em poder desta redação,

Rep resentações
FIRMA IDôNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
Ri\. LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPÓSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL. 245 - SÃO PAULO.

recoso
Cada guia é, vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Oatarina,

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

BO'M NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

CfiJrta de 10'/. 80 ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

LIRA TENIS CLUBE
PRüGRAl\tA PARA O M�S' DE--JU-

'.

LHO DE 1948
Dia 24 - SABADO - SOIRÉE

com inico as 2'1 horas.
Dia 31 - SABADO - SOIRÉE

com inicio as 21 horas .

SERVIRA DE INGRESSO O TA
LÃO DO M1l;S DE JULHO.

GDATll FIA
CHEFE DE ESCHI'l'óItlO

Conhecedor de todos os servi

ços de escrito rio procura coloca

ção na Capital ou uo interior· -

Cartas para"CHEFE", Rua Vidal

Ramos- 52 - NESTA.

(orrespondencla
(omercial

Confere
Diploma

VENDE-SE
Vende-se finíssima sala de jan

tar em estilo Renascença, inteira

mente trabalhada a mão e ainda

não usada. Tratar à rua Saldanha

Marinho, 16.
...............................................

Or. CLBlRNO G.
Gtd"lETTI

ADVOGADO

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiente

Conlltituição d. Soc:illdad..

NATURALIZAÇÕES
TítulOtl Dealal'o.t6rio.

E.crit. - Preça 15 d. No".
l0. CDc1al'.

R..Id, - Ruo. Tiradant..
FONE •• 1468

2:,:1,

47.

RUA ALVARO DE CARVIILKO, 65

Dr. Lindollo 4. G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõell da sociadada.
e .er'l1icolI corabtoll, am gera!.

Orgõ,nizoçõ811 contabei•.
Regi.troli e marca., di.pon'do.
no Rio, de corre.pondante.
Elerit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.'
Da. 8· àll 12 hora••

TeleEone 1494

------ ._�"...- .. ---�- ___O •• ._ •• _

Ofíclna Celeste

TINTURARIA CR'UZEIRO
•

Tiradentes ·i4
LAVA e TINGE ROUP.;'S

Heforma chapeoo<·
Profissional competente - Serviço rapido e garantido

(Elétro Técnica Mecanográfica)
R.OBERTO LAPAGESSE FILHO

Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis .....:. Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de 'escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuv�iros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.

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

RnUIO IUBA' ZYO 9
1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO ,-- S. CATARINA

DO
SEOE SOCIA\,,:

POIQ10 ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.° ANDAR

,:ft '.�" POSTAL. 583 • TE�EFONE 66'<'0 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

AgenCia 8eral para 8ta. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob. -

Caixa Pasta]. 69 - Tel. "Protectora" - FLORI!tNOPOLIS

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

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

de Diplomas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje, no passado
'A data de hoje recorda-nos que:
_ em 11H5, deu-se a matança

- Em 1720, no dia de hoje e I do
dia -(Ie 110j-e, há 228 anos paI'

na capela ele Cunhaú, no Rio Gran- por determinação do Conde de sados, na presença do seu POVt

doe do Norte, pelos índios ao man- Assumar (Capitão-General de :Mi-I foi amarrado vivo á cauda de um

do do holandês Jacob Rabibi: nas Gerais), foi executado em Vi-, Iogcso e ,bravo cavalo,.. açouta-

_ em 1651, o'Capitão João Bar- Ia Rica (Ouro Preto), Felipe 'dos i do, o animal partiu em louco gu-,

hosa Pinto, com unia coluna de Santos. lope .. , e 'pelas pedras ásperas e'

, ,300 homens, partiu do Arraial No- An Les poude exclamar com con- pontudas, ensanguen Lado, ' enso-'

TA" Rotar'y Clube de' Flor·
,

I-
vo e dias após apoderou-se do vicção: panda com o seu sangue o pó de"

, "

laAOPO IS �
,- "Morro sem 'me arrepender sua amacia terra, era visto o be-"

" "�/,,,> ,

'

•

, RfOiroteGll,laOnldaned,dêOS N!djeo' rtG,e>l;laralras,
no

,
_,'

_

do que fiz e certo de que a cana- 1'01 saltando e ressaltando, ao tro--

d t
' - lha cio Rei há-de ser esmagada pe- lar � galopar do cavalo, sem um-

Outra de suas movimentadas nião. Com palavras de amizade e
- em 1'720, por e ermmaçao

._ I' t R t d' d Cd'" • iCapI'ta-o lo patciotisrno dos "brasileiros!" gemido, ..

rCUIllUCS ruu lZOU, on em, o
. o ary e incentivo em tôrno dos ideais o' .on e '

...e ."1.ssumar,' <-

• '(' is) f
. TOda a população correra, a ver E surge-nos urna coincidência ... -".

Cluhe de Flol'ÍanópoJis, sob a ,pre- rotários, que são em síntese a in- General de Minas :<{'raIs 01 ese-
-

,

I' oia 'I "d lb t 'I'ole tI'110 L 1'" J c tado em Vi la Itica (�'[I'nas Ge o espetáculo terrível que se pre- neste mesmo dia, no a,'110 de 19' '",
51.[ cn I (e 1'\. a er o 11 e IgenCIa, a )oa vontade e a paz

n , I lY
'- •

u ;; .I 'I"

d (' rvalh De lnicí o roí CI'd e t
- ais) ]�< II'pe dos Sal110-' parava. Tinham vindo os fidalgos

o pr ímeiro escalão ela I,'EB, deSeITI-'
e ...a 10. ç 1 '

, n rI! as naçoes pelo cornpanhei- r j, :,�, ", ",
•

o

1 d (B com os seus vestuários de gala
Amaral, rotariano que vem de roa- risrno de seus homens de nogocios

- em 'i7t)1j, em Sa va OI' a-
"

bal'cava em Nápoles, na, tália, on-.

lizar longa viagem através países e profissionais, unidos em tôrno h ia) , nasceu o .orninente estadista' coletes de setim, casacas de velu-
de 1ôra lavar com sangue o ultra--

(..,r' d d do, camisas de rendas, cabeleiras
da América do Norte, convidado elo idcal de servir, Adalberto 1'0- José da Silva Lisboa v iscon e e je feito á nossa soberania de Na-

d R· 90 de rabicho; tinham vindo as Jidal-

para a cerimOnia do hastearneuto JenLino de Carvalho enc-errou os Cairú), í'alecen o no 10 em � Cão independente que se tornara;

da Bandeira Nacional, terminada trabalhos. de agõsto de 1835. É o Patrono da gas, cobertas de sedas e jóias; ti-
com o exemplo de Felipe dos

nham vindo os homens abastados
com .efusivas palmas dos presen- cadeira u. 20, dos sócios corres- Santos!

teso O Secretário, Wi lsnn Alves pondentes da �\.carlemia Brasilei- da vila; tinham vindo os traha-

Asso I·
-

B ,.
lhadores livres das minas e os ne-

Perpétuo, procede, a seguir, a lei-
,

" aflao ene 1_ ra de Letras: vemos, .quando uma outra cana-,

I
\J \J 1

-

d gnciantes; tinham vindo os escra-

turu do expediente, colocnm () a
- em 1831, por rec amaçao e lha, não dp um rei, mas de um dí->

� I' 'I d I "I eeate dos FUD
li

á l�'" f' d'f"
,- t "OS, quasí nús, ainda cart'egando

\'.a",H u par (as atívic a es ,e o u u- "100 _

. eijo '01 mo I ícado o ganme e tador, como Stalin, procura n1ff--

1
'

I'
'

iand
' . \J' isl 'I

os martelos de quebrar o casca-

1(', me USI ve anuncian o a IH'OXl- mrms .erra ; nosprezar o nosso passado histó-,'

ma rea.!izaçã,o, entre 17 e � '! de rios Públicos Is ta- - em '18/10, os Iarroupilhas, sob lho au['il'cro e as baleias de sacu-
rico, torna-se necessário que este-"

outubro próximo, da ;";emana das o comando de Bento Oon\:alves, d ír o ouro, , . íamos inhuidos da mesma fé cívi-

Nações Unidas, que o HoLary come- duais e MunicQJe8.·S trava,ram combate na cidade de �ã() cm uma f,esta que se ,ei'iperava. (la e patriótica que levou Felipe,"

morará ('ondignamente. O Presi- São Jo��,S do Norl,e com as tropas A tardé era ele terror. O Conde de
dos Sanlos ao sacrifício sup.remo ..

df'ntc, pro.�seguindo, faz comuni� de S�Dt8 Catarl·na do Coronel Antônio Soares de pai- Assnmaf', D. Pedro de Almeida de dar a vida p,ela liberdade d&

(�aç,fio dn ({ue, por mof,i\'os justifi- \'a (que foi ferido) sendo venci- port.ug'al. cercado cio seu Regimen- I): t·· ,
,

" " a 11a.

caclos e a:;sim rec-onhl.'cidos, Tlmar U\ueXa ao Tesoul'O do Estado) dos; lo de Dl'agões dOEI-Rei'dIa p�e'SlICllr I Tudo conlra o Imsilanime co--

de Almeida Corrêa concretizoll ,Administração, em Florianópolis 29 de
- em 18!fO, no Maranhão, os 1'e- a cxeeução (lc Felipe o:; ,_an.,os, mnnismo ,para a igTandeza da De-

.g'3U pedidO de demissão do f'al'gr>, Junho de 1948, 'volucionários aLacaram e foram réu ele rebelião que tiyera a Oll- mocra.cia e para a honra e glória"

de Dir.elof' do Prot.ocolo. demissão
I

cmCULAR repelidos pelos, legalislas, na Vila sadia de incital' o povo de Vila-
do Brasil!

essa que foi aeeHa. Indicou COnlO, Levan;os a seu conhecimento, solicitan-
de Jurumcnha; I

Rica ú dcsobediência e ao motim. Anúl'eUno Nati1'idaúe da Cositv

,suhs(ituto Flávio FerI'aJ'i, escolha I do � ma.,'"ima d;vulgac;ão, que a adminls- - em 1865, n. Pedro II chegou O mais simpáLico e populaJ' che�

. .,.
traça0 desta Associação, elU reunião rea...

.

d
'

il!lW 101 aclamaLla pelos presentes. lizada a 17 do corrente, nos têrmos da á frorntei,ra do Rio Grande do Sul; fe do movimento tmha e SN' am- In�, petnre�{ par!l O
Nessa oportunidade -ainda saudou

letra {�. do art. 1° do Estatuto, fixou em _ em 186G, o General Guilher- quilado .moral e fisicamente ante l'j ti (t II
..

'. '.
< ,

,

um mIl cru�e!ros,Cr$ 1.000,00) o pecúlio
OS ro(,ananos visItantes, AJ1l,elo a 'er pago a fanulia do sócio que falecer me Xavier ele Sõüza (calarinense) o olba1' est,arre'Üi,do de seus corn- Nnrte e Oe'ste
Pierrp, de Curitiba, e Carlos Sea- ��r�:�;�e�t:r����tre ele j1Jlho a setembro com sua Divisão de Infantaria as- patriotas I U

1'a e :\Iax FinteI' de 'Cresciuma. Pedimos a, su� ('oo�eração '110 sentido saltou e tomou as 'posições para- Homem 'justo, alma feita para ea ta ri
e

DeUSe
• • • '. 1 de nos auxJhal'. lncent�tvando e convidan-

-

Imclando as atIVIdades do novo d? os funiionários sob a st'a elireção que guaias TIO Boqueieão do Sance, em o amor da liberdade e da JusLiça,
� '�ll D', t '

' a!nda não ingressaram nesta beneficên- , I t
" F I' d S t d' da

(.;on�" 10 II e 01, no que COllC,81 ne I cla" para que se inscrevam, aumentando,
,"remenda, u a com as tro'pas lTII- 'e Ipe os. an os, quan ,o aln c

�o Plano de Acão Rotária, nOmeOll aSSIm, o qua�,I�o social e. consequente- mi,ga-s So,b O comanto do valoroso não havia explodido o vulcão da
,

.

_

"
mente, o pecullo que será fixado sempre R 1

- TO
'

'Par:;, presldenl es dos COD'ntés de trimestralmente, General Diaz; e\'o uçao franceza, ja sonh3'\'a

Orienl.ação e Fins de Relacães Contan?? com o seu aPÔ;O nesta cam- - em 1868, o Exército aliado, .com a República, no Brasil.
, "panha, fu mamo-nos, cOi'd,ialment�,

\Pl'ori�sionais, de Assuntos de In- Octávio de Oliveira, diretor do Tesouro. sob O comando do General Lima e Calmo e mui sereno, na tarde

t" 'p 'bl" d R I
-

I
preSIdente, S'l (D C

.

)
,eresse .. 11 lCO e c. e açoes n- ,Antônio R?meu Moreira, procurador

1 va uque de aXlas proce-

ternacionais, respectivamente, Ar- fIscal, secretario, deu ao ,reconhecimento de Humai- Aos
'l1íJlrlo Suarez Cúneo, Oscar Gardo- "A, Asso,cia,ção Beneficente dos Funclo- tá;

,so" Wilson Alyes P,erl)étllo e No"-
nanos PublIco;; Estaduais e Mun;cipais - em '1868, o Partido Conser-

�
" de Santa Catarina, com apenaS oito mêses

'herLo Rihl. Foi dada a palavra, de existência, já efetuou os seguintes pa
gamentos de pecúlios:

1° trimestre - janeiro a março de
1948, Pecúlio fixado Cr$ 300,00 à viúva
de Cord�lino Teixe;ra da Rosa, funcioná
rio m!,.nIclpal de Florianópolis,
À vJUva de Carlos da Vera Cruz Mar

quesi, fundonário estadual, policia fis
cal do Tesouro do Estado,

20. �rin:,estre - abr1l a junho de 1948,

�ec�llo fIxado Crg 600,00 à viúva de Va
le:n�lO Alves Fagundes, funcionário mu

nICIpal de Campos Novos,

A, yiúva de José Atanásio de Freitas,
ca:(ntao _

reformado ela políoia Militar,
A VlUva ele Modesto Bordignon, despa

chante Estadual em Caçador (dêste agua.
da-se o atestado de óbito),
3° trimestr,e de julho a setembro de

1948, Pecúlio fixado Crs 1,000,00,
Os pagamentos de pecúlios serão efe·

tuados: na Capital, diretamente no Te
so:,ro do Estado; no interior, por inter
n,ledlo das coletorias estaduais, Os bene
ft�lado� deverão apenas requerer à admi
lllstraçoao (Isento de sêlo) juntando o
atestado de óbito,

'

Florianópolis, 1° de julho de 1948,
A Administração.

Florlan6polb, 16 de "ul,ho de 1,948

em seg'uida, a Tom \Vildi que, nu

ma brilhante e a,plaudida oração,
discorreu sôbrc a efeméride do

André Nilo Tadasco

Herói da
t:

Liberdade',

E nos dias Iumultuosos que ví->

Importanle Companhia de Bar-

lcios precisa de 2 Inspetores parar,

a zona norle e OBste catarinense.
,Carta de próprio punho com fo-'

togTat'ia 3 por 4, para a Caixa.t.

do Curso
Contabilidade"

estudantes
Técnica de

"ador, p810 seu g"alJinete prisidído Confol'me o que foi publicado
pelo VísconcJ.e de Itaboraí, suce- "O r li" -I fI' 1" d 'II
dendo ao de 3 ue a 'ôsto de 1866

no !'S, ae o 'j o la 4 e ,!U 10,

b. d
g

d t' 99' estamos as portas de uma re1 arma
su lU ao po er governan o a e -

'

d t b' d" 1870' I'
em nosso, favor, a qual nos trara

e se ,em 10 e, d I f" 'T d
'

188' l' el el m' g1'an es ,)ene' IClOS. "a a maIS 1'e-
- em 'i, na azen a �!s ,Ll'es

B f I '1'
,pre,�enta esla reforma que os nos-

arras, 'a ec,eu o Jorna Ista, poe- " ,

t d 'd d" t d ,so.s próprIos dIreItos. uma vez

a, epuca o a nunlS ra OI' ml-
'

.

t
-'

d 'f.' que, ,estudamos em um Curso que
111S 1'0 e homem a maIs ma so- é é dá' 1

- ,

, ' "o pr ,e ever SP-, o, nao so pa-
CIedade, que fOI ITedro ,LUIZ PereI- C d C·'' E

-

.

ra o urso e I lCnCJaS < conôml--
ra de Souza, nasCIdo em Ararua-, t ih'

,

R. d J' 13 d d
cas, como am em para muIlos

ma, ,10 e aneIro a e e- ,

,
,

CUl'SOS superIores. Estes mesmos
zembro de 1839. Era fIlho do Co- d' 't t-
mendadoI' Luiz Pereira. de Souza I dl1'cldos

que es ,ao ,s,endc]o discuti-

d I M
'

C I t d V't
' os' evem merecer to o o nosso

e e (. arJa' ar o a e I, erpo " -

S E f d C'·'
apolO e colaboraçao, pois estamos

e ouza. 'ra' arma o em IenClas f
"

S
"

J 'd' I F ld
na ele esa dos nossos mteresses e

OClaIS e UrI lcas pe a acu ade em 'I' d
.

t
de São Paulo.

aUXl 10
_

e mm os.

Porque nao podemos, nós que
- em 1925, faleceu o grande estudamos três anos de matérias

republicano José Lopes da f:;ilva>C < yariadas, ingressar em Universi-
dades e tirar cursos vari.ados. Por

acaso, um contador não tem apti
e1ão necessária ,para cursai' a l<'a
cuidade de Direito? Por acaso o

curso Colegial leva grand,e vanta-

gem para. o Contador. Economize adquirindo>"
E é por essa igualDade de estu- "t I d U·· A .

dos, �or 'essa facilidade concedida I
ti U OS ., nlao merlca- -

a mUItos ,e pelos interêsses de um na de Capitalização S ..A ......

povo que devemos cola'borar para
que o projeto do D, D. Deputado
Ba.rros de Carvalho seJa aprovado.

Se os estudantes dos CUl'SOS

"H fIe .Tulho", prestando signifi
calh'a llomena.gem ao povo 11'an

C{�S e congratula�ldo-se com os de

mais povos pelos beneficios ad

vindos ao IllllI1do através a revo

lução de 1789. No decorrer da

reunião, usaram- ainda ela palavra
Arnoldo Suarez ,Cúneo, Charles

Edgar Morilz, Aristeu Pôrto Lo

pes e João Eduardo :Moritz sôbre

palpitant.es assuntos de interêsse
�'otário, tendo ()st.e último aborda
'llo o de "RCClll)Cl'açÕes", lembran
do áqueles que, por fôrça de sulls

atjyjdades, empreendem continuas

viagens pelo interior de Santa Ca

ial'ina, a necessidade de tomarem
conhecimento dos dias de reunião
dos Clulbes Congêrieres das nossas

cidades, assislindo-as sempre que

!pQssiwl, ,para maior coeficiente
ide frrquência. A êsse respeito, foi
'alvo de justa homenagem, por
varte dos roLarianos presentes,
Arisf,eü Pôrto Lopes, por ter obti
do, no mês de junho findo" pela
:primeira vez em sua vida rotária
o coeficiente de frequência d�

J

:100%. O Presidente, antes de fina·
l}izar, saudou a An.gus S. Mitchell,
tlOVO Presidente eleito do Rotary
Internacional, a quem o Rotary
'Clube de Florianópolis endereça
'fá .telegrama de congraLulações.
J\.risteu POrto Lopes, especialmen
ie convidado, descerrou o Pavio
'IMo Nacional ao término da reli-

Pracislas
EscriLório recem-- organizada,

precisa de "pracistas" 'para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de rac1J venda, ,e com

boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 12
horas.

Trovãq,;
- erri 193.[; foi promulgada a

segunda Constituiçfio republicana
no Brasil;

- em 194.4., sob o comando do
General de Divisão João Batista
Mascarenhas de Morais, chegou á

Nápoles rHália) O 10 Escalão da

F. E. B,

A V I S O
O CR.J1;DITO MÚTUO PREDIAL, COMUNICA AOS SEUS ASSOCIA

DOS QUE JMUDOU SUA SEDE PARA A PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.
22, SEGUNDO (20) ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O RES
TAURANTE PEROLA.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
� Escritório do Partido Social Democrático, a rua Felipe
,N. 42, atende ao� seus correligionarios para qualificação

das 9 as 12, e das 14 ás 17 tioras todos oS dias

Schimidt,
eleitoral

PARA

E C Z

F E R I DA 5,
E MAS,

INFlAMAÇOES,
COCEI'RAS ,

fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

Técnicos d,e Comércio de tod'o CP-'

Bl'asil, colaborarem em favor do.,

mesmo, poderemos contar desde'

agora, com a sua aprovação. Este

pedida cle -colaboração é teiLo aos:

muitos colegas eonLadores e 'estu- '

dant.es, para que reconheçam os.'

nossos direitos acima de tudo e os. '

grandes henefrcios que nos pode-.,
rão trazer reformas como estas no' ,

Ensino Comercial. Devemos men- -

cionar ,que o esfõrço para a .apro--
vaçã-o dêste projeto vem dos alu-'

nos da Escola Técnica de Comér-"
cio "Amaro ,Cavalcanti", ,e aos'

quais ,devemos agradecer e a� ,

mesmo tempo insentivá-llos para"
que cap-sigam a '\"itória que será,
não apenas nossa, como das pró-
ximas .gerações. EsLudante de Co-'

mél'cio, defende pois, a tua causa j,

() a de muitos, futuramente.
Célia

................DR __

PASTA DENTAL
ROBINSON

F·RECHANDO •••

l)e;nd�,ll1en1:�, autorizados pelos poderes discricionários
d'a gerencIa., abrullOS hoje, neste cantinho um concurso-re

l�ll1pago, cujo prêmio será uma assinatur� d'O Estado até o
fim do 'àho,

ExpliqUemos. Acontece que um político, há meses ende
reçou t'Il1la carta ao sr. Ademar de Barros. Até aí nada' de no-·

voo Nessa carta, entretanto, estão os seguintes conceitos'

,

"'O sr. Nerêu Ramos, presidente do P. S. D., com o' apôio·
'g'overnamental, é capaz de todas as violências. Sem êsse'
a'j:Iôio, daria para cortejar a sua própria vitima". "Endeusada
e co�tejado apenas pelo mal que pode fazer, verdadeiro culto
do dIabo".

, ,O concurso consiste em apontar quem, dentre os políticos
mIlItantes em Santa Catarina, poderia ter emitido os concei
tos acima - dispensados de todos e quaisquer comentários_
Quem vai acertar?

,

Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


