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Na Assembléia Legi .. iii!
Voto de pezar.'_O silo do bicentená o�.
nização açoriana.-Aniversário da C s'titD

plranaense�.:.Outras notas. '!

Aprovada a ata e lido o expe- legrama pe congratulações aos po

díente, pêde a palavra e dela faz deres executivo e legislativo do

uso o deputado Ramiro Emeren- Paraná pelo transcurso do 1° ani

ciano, que propõe se consigne em versário da promulgação da Cons

ata um volo de pesar pelo faleci- tituição daquele Estado. As ban-

mento do ,sr. Emílio Gottardi. cadas da U. 'D. N. e do P.•T. B.
. Apoiando o requerimento do re- aprovaram êsse requer-imento, porM. 10.2961.;: presentante udenista, falam, em intermédio dos srs. Fernando Mel

nome de suas bancadas, os 81'S. lo e Braz Alves.

Alfredo Campos e Braz Alves. Na ordem do dia, foi aprovado,

Na (amara Federal Novos C-ODCOrrentes Em seguida, vai à tribuna o de- em última discussão, o projeto de

putado Osvaldo Cabral, que, após lei n. 11, que autoriza o Poder

S a Trumao justif'icação, .propõe a Casa se di- Executivo a expedir novo Regi.

lals emeud t d I b
.

12 (U P) '\. rija 'ao exmo. sr. Ministro da Via- mente de Custas.
as apresen a as pe a anca-, F_iladdealflcao'n\Tenção'

. R;Pl:���:�l� ção no sentido de que s. excia, Em 'segu'ida, o sr. Presidente

d PS
raçao

t d Ieri r it
-

a do' D catar,·nense ao prOISeto de 'e.s foi marcada para as onze e trinta a e?de� o an er�or so ICI açao do levantou a ·sessão.

or�ameD·tárl·a da Rep' u"bll' a
- -.

de hoje� h�ra �ocal. Ma� �ala-sed na I �:gI������ ��t�1�I�ens:�m1���:t::�
\I' .

C poss ib ilida e e _os c re es es-
do 20 centenário da, colonização OS' pombos-correio

Entre as emendas apresentadas ao projeto ne lei orçamentária para
sidentes do partido convocarem

açoriana uma vista panorâmica � ubstlStuem O1949 pela bancada do P. S. D. catarinense, na Câmara Federal, se en- outra convenção para fins .deste da cidade de Florianópolis. Os srs.
l;

contram mais as seguintes: mês no sul, talvez em Birmindu.
Antenal' Tavares e Braz Alves, ês- telefoneVerba 4 - Obras, Equipamentos e' Aquisição de imóveis: Consig- Enquanto isso, surgem novos con- te pelo P. T. B. e 'aquele pelo P.

nação VI - Dotações diversas: concorrentes a Trumann. O senador, S. D., discursam, a. seguir, solidá- Londres, 12 (U. P.) Nesta épo-
INCLU Cl d P r aceito I ncamen ca dos aviões foguete e da televi-A-SE: - Para a reconstrução da estrada de rodagem de au e epper I u o

. a" -

rios à proposição Osvaldo Cabral.
.acesso ao "Forte, Marechal Luz", de SÃO FRANCISCO DO SUL - S. 10 do seu nome para candidadto às Ainda na hora do expediente,
Catarina. Cr$ 800.000,00. eleições presidenciais. Mas uma pede a palavra o deputado Cid

Justificação: Em 1938, o Govêrno da União fez executar, pela ver- comissão de delegados do sul, in- Ribas, que requer a Casa. envie te-
ba então cotada, a construção dessa estrada, numa extensão, apr-oxi- cumbida de escolher um candidato
máda, 18 quilômetros e com a largura de 10 metros. contrário ao programa de igualda-

Único meio de comunicação de que se serve a referida unidade do de de serviço dos negros defendido
Exército Nacional, essa rodovia se encontra em péssimo estado de por Trumann, escolheu o governa
conservação, A não ser um ou outro reparo executado pela Prefeitura dor do Arkansas, Bem Loney.
Municipal de S .. Francisco dÓ Sul, em colaboração com o Comando
do mencionado Forte, isso mesmo em alguns trechos dos considera- Os coletoresdos mais intransitáveis, a citada estrada não é convenientemente con-

servada, por 'falta de recurso orçamentário, desde a época de sua con- renDem seclusã'o: o Município não dispõe de meios para mantê-la em perfeito
,.,

\

estado de conservação, nem o Comando do aludido Forte conta com Fortaleza, 12 (A. N.) Inaugura-
recursos para êsse fim. s·e hoje, na cidade do Sobral, se-

A sua reconstrução se impõe, com urgência, e é reclamada pelos gunda convenção de coletores fi�- dida destinada a exercer pressão
mais altos interêsses da defesa militar daquêle porto catarinense, a cais estaduais do Ceará. sõbre os árabes.
cargo da mencionada unidade militar que se vê, constantemente, a

braços com sérias dificuldades de transportes, em virtude do estado
em que se encontra o seu único meio de comunicação.

É de se mencionar, ainda, que o Exército Nacional, através do
Comando da 5a Região Militar, vem realizando ali várias obras de me

lhoramento em favor da eficiência da Bateria de Costa sediada no cita
do Forte e a verba' provista nesta emenda nada mais é do que () coro

plemento desses melhoramentos, curuprindo que, nos orçamentos
posteriores, consignemos recursos para à conservação dessa estrada,
a fim de que não venha' a se repetir o fato de seu .abandono."
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"Verba 4 - Obras, Equipamentos e Aquisição de imóveis: Con
signação II - Obras isoladas:

INCLUA-SE: - auxílio ao herbário "Barbosa Rodrigues" - de
ITAJA! - S. Catarina - destinado ao prosseguimento das obras de

e Aquisição de imóveis: Consíg- construção de sua séde e montagem de seu gabinete de pesquisas _

Cr$ 250.000,00.

•

XXXVa..

"Verba 4 - :Obrás, Equipamentos e Aquisição de imóveis: Con

s1gnação VI - Dotações diversas:
INCLUA-SE: :_ para as obras de dragagem do rio Cachoeira, em

JOINVILE - S. Catarüia - CrS 800.000,00.
Justificação: - Já se executam, no mencionado rio, as referidas

obras a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas, C0111 os re

cursos constantes do�rçamento em vigôr. Justifica-se, assim, a consig
nação de meios' para prosseguimento das obras em 1949."

"Verba 3 - Serviços e Encargos: Consignação I - Diversos - 126.
ELEVE-SE - de Cr$ 100.000,00 'para Cr$ 200.000,00 o auxílio para

construção da Maternidade dos Operários de CRESCIúMA - S. Cata
rina.

Justificação: - O aumento dessa dotação orçamentária tem por
finalidade permitir maior aceleramento das obras de construção da
Maternidade em apreço. Cresciúma acha-se situada na zona carboni
fera do Estado de S. Catarina, sendo considerável o número de minei
ros que ali labutam na extração da hulha, tão necessária às atividades
da siderurgia nacional. Justifica-se, assim, que se dê à organização
operária, que projetou e vai realizando tão util empreendimento, u'a
maior capacidade financeira para levar a bom termo a construção de
sua maternidade."

V-erba 4 - Obras, Equipamentos
nação II - Obras isoladas:

INCLUA-SE: - para início das obras de construção do campo de
pouso de LAJES - S. Catarina - Cr$ 500.000,00.

Justificação: -:- A emenda pretende a consignação de urna verba
destinada à construção de um campo de pouso na cidade de Lajes, que
é a mais importante' do planalto catarinense. A falta de campo adequa
do tem impedido. que as atuais linhas de navegação aérea,. que servem

ao Estado de S. Catarina, se ext�dam até êsse importante l11UlllClplO,
em cujo território passa grande trecho da estrada de rodagem Rio Ne
gro - Bento Gonçalves que está sendo construida por um batalhãó
rodoviário sediado, em Lajes;_,

A construção do aludido campo de pouso Ja e uma necessidade
inadiável, daí por que o pleiteamos, com vivo empenho."

Verba 4 - Obras, Equipamentos e Aquisição de imóveis - Con
signação II - Obras isoladas:

INCLUA-SE: - para prosseguimento das obras <;Ie construção do
campo de �ouso de JOINVILE - S. Catarina - Cr$ 500.000,00.

Justificação: - Os orçamentos anteriores consignaram verba para
tal empreendimento que, ainda, não foi executado. Há prenuncio de
que terão início no corrente ano. Razão disso, a sua consignação, na

na lei orçamentária para 1949, se impõe como absolutamente necessá
ria, a fim de que, começadas, prossigam as obras, no referido exercício,
com recursos próprios.

Essa a razão da emenda que esperamos seja considerada."

Pressão sôbre
os Arabes?
Londres, 12 (U, P.) A Gran-Bre

tanha reteve o 'subsídio trimestral
de um milhão de libras esterlinas

destinadas á jornada para manun,

tenção da Legião Árabe, alegando
"Situação incer-ta, na Palestina,
Trata-se evidentemente de urna me-

dívida
Santa Cata.rina

INDICES CONFORTADORES

são, os metodos dás no�s-os ante

passados não perderam contudo o

interêsse. É o que prova o exem

plo duma fábrica de móveis em

Ipswich, que durante muito tem

po esperou em vão pelo telefone
que ligasse o escritório às of'ioi-
nas, num subúrbio londrino, para
transmitír as encomendas urg'en
tes, Finalmente, resolveu fazer
uma experiência com pombos-cor.
reias, que desenvolvem uma velü.
cidade de cento e doze quilômetros
á hora. A primeira, dona de casa
acaba de comprar uma gual'niç�o
ele dormitórios com o auxílo dum
pombo correio E agora, a com.

panhía já estuda a adoção de for
mulários especiais em papel de
arroz, para que um só pombo pos
sa transportar. várias encomendas.

Tentou suicidar-se
.

Nova York, 12 (UP) - Informam
de West Los Angeles, na'Califórnia.
que o escritor Klaus Mann tentou
suicidar-se esta noite, abrindo as
torneiras de gás no seu apartamen
to. Quando a policia chegou ele
cortou ainda os pulsos e tentou a

fogar-se no banheiro. Mas foi leva.
do ao hospital, onde se diz que es

capará, Não são conhecidos os mo.
tivos desse gesto de' desespero de

. Klaus Mann, que é filho do famoso
escritor Thomas Mann.

Plafaforma
partidária
Filadelfia, 12 (UP) - A subco

missão chefiada pelo senador Fran
eis Myers terminou a elaboração da
plataforma com que o partido de.
mocrata concorrerá ás eleições pre
sidencí ais l1:sse doucumento foi des
crito, por um dos membros, como
"uma plataforma Hoosevelt-Truman
exaltando as realizações do nosso

partido nos ultimas desesseis anos;' •.
Mas, fora disso, a comissão nada
revelou sôbre o seu projeto, que
terá. de ser aprovado pelo comité
das regulamentações, antes ,de ser'

submetido a plenário.

A interna de

Novo."record" do
Exército .norte-lIme-

ricaDO
EI

. I Berlim, 12 (UP) - O exérci'foel-

norte-iamericano estabel'lceu um

novo "record" trazendo duzentos e

Justificação: - O aumento de mais Cr$ 24.000,00 se destina a ele- sessenta e cinco aviões de trans
vaI' para Cr$ 60.000,00 a dotação reservada para custeio do aluguel do porte ao aeródromo de Tempelhof�
prédio onde funciona, em Florianópolis; o Tribunal RegioI)al Eleitoral, nas vinte 'C quatro horas que ter·

constante do quadro que se vê à fls. 260, Código 4-02-19, que passa de minarão á meia noite. Por sua vez,.
Cr$ 34.000,00 para Crfi; 60.000,00, de conformidade com o pedido de seu os ingleses receberam cento e Cill
ilustre Presidente, por isso que o citado prédio está alugado ao mencio- quenta e sete aviões de carga no

nado Tribunal nela quantia anual de Cr$ 60.000,00, sendo, de e',nse- seu aeródromo de Gatow, nas vin-

guinte, insuficiente, a dotação prevista." te e quatro horas que terminal'am
«('olltinúa) ás seis da tarde de ontem.

Divulga o vespertino "A Noite", da Capital da República, em re
cente edição, o quadro da situação financeIra dos Estados, em 194.6,
após haver-se extinto o regime das interventorias federais.

Era a seguinte: "As dez' unidade federadas com receita superior
a cem milhões de cruzeiros eram as seguintes: São rPaulo ,' ,.

Cr$ 3.210.055,000; Distrito Federal, 1.388.511.000; Rio Grande do Sul,
1.062.790.000; Minas Gerais, 913.05'9,000; Rio de .Janeiro, 298.998.000;
Bahia, 281.830.000; Pernambuco, 273. 705.000; Paraná, 222.225.000;
Santa Catarina, 1.29.70,5.000; Espírito Santo, 110.100.000.

As dívidas internas consolidadas dêssss Estados e as cifras per
centuais, relativas á parLe das receitas que tais 'dívidas representam,
eram, respectivamente, as seguintes: São Paulo devia : .

Cr$ 2.677.4.81.000, ou 83,A% da sua receita; Distrito Federal, , .. ".

1.28.2.571.000 - 92,3%; 'Rio Gmnde do Sul, 559.770.000 - 52,6%; Mi
nas Gerais (mais do que sua receila), 1.233.986.000 - 135,1 0/0; Rio
de Janeiro, 213.64.·5.000 - 71,4.%; Bania (mais do que sua receita),
293.54.1.000 - 104.,1 %; Pernambuco, 91.325.000 - 33,3%; Paraná,
91.34.8.000 - 4.'1,1%; Santa Catar ina, 16.621.000 - 12,8%; Espírito
Santo, 60.193.000 - M,6%".

Corno se vê, o Estado de Santa <Catarina se encontra entre as dez
unidades federadas com receita anual superior a cem milhões de
cruzeiros. E salienta-se, sobretudo, na posição que ocupa, entre aque
las dez unidades da Federação, pelo reduzido índice de sua dívida in
terna consolidada, que é apenas de 12,8%.

. Dessa f'orrrra, Santa Catarina oferece ainda no tocante ;à sua po
lítica financeira .um airoso exemplo de equilíbrio e de crédito.

Justificação: - A insignificância da dotação pretendida e o vulto
da obra que se pretende amparar, dispensaria maiores comentários. O
herbário em apreço não poderá realizar com bom 'êxito, o seu progra
ma de atividades, se não contar com o auxilio previsto na emenda, des
tinado ao prosseguimento das obras de construção da sua séde e a

montagem de seu gabinete de pesquisas, empreendimentos êsses que
reclamam o apôio do poder público. A iniciativa particular, com os

objetivos dessa natureza, merece, sem dúvida, o estímulo do uário
público c., não vemos 'em que se possa agravar a lei de meios com tão
irrisória' quantia que se destina a uma causa justa."

"Ver!>a 2 - Despesas diversas - Consignação III:
; 31 __,.,. 04 - Aluguel ou arrendamentos de imóveis, etc. Justiça

toraI,: 02 - Tribunais Regionais Eleitorais:
ÉLEVÉ-SE - para - Cr$ 613.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viacão Aérea
. �

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte
VÁRIG - W,40 � Norte
PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Norte
VARIG _ 12,30. _ Sul

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

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

Quinta-feira
PANAIR _ 6,50 _ Norte
PANAIR _ 8,30 - Sul
VARIG ,- 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL _ 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL _ 15,30

Sul
Sêxta-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.

40.000,00. Jordão Pereira,

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Preço 22.30-22.45 - Esta Terra e Seus-
Cr$ 55.000,00. Homens

,CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de
-.

86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0. 22.45-22.55 - Compositores Ameri->

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

TERRENOS
RUA RUI BARBÓSA, tendo 8,50 x 50. Preço Cr$ 15.000,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

40�000,00.
RUA STA: LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço o-s 50.000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

(;0 Cr$ 20.000,00.

1 Trilhadeira p/arro.z. com capa
cidade para 250 sacos diários.'

1, Arado de dois discos para tra-

tor, marca "OLIVER".

.,1 Semeadeira de oito linhas,
americana, marca ",THOMAS"
p/arroz ou trigo. .,IJínda e confortavel resi-·

.. d
.

Os interessados queiram dirigir- encla, recentemente cons-

se á IRMÃOS GLAVAM Florianó- truída à rua Souza França.
, T t /..

polis, Rua João Pinto! n. 6 _ Cor-,
ra ar com o propnetarIO '

respondência para Caixa Postal 42,
a rua Blumenau n. �8.

Fpolis. ���IÓ�S·.·· �Et;�'Á�;�M�
..

E'
'.'

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira '.

Medicaçéio ouxilimr no trotamento
do .mli.

uteís Ven4coct
Dorario das empre
sas rodoviarias

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,

co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulíco, marca Blachlaw .Jack, para 12 toneladas; Ba

teria c�mpleta para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua

dro e chaves' Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para
/

'
.... { ..

garrafa de ar comprimido; tanque de ZInCO, com bomba, para

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, pará' 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 110 aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações 1110 Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro n" 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

_ISEGUNDA·FEIRA
Expresso SAo Cístõvão - LaguiDa

7 horas.
.

16 horas,
Auto-vtação Itajaí - ItaJa! - lI! ho
Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expressa Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Jolnv1le

- 6 horas.

Auto·Viação oatartnense - CUr!t4'ba
- li horas,
Rodoviária . Sul·BraaU - POt'to Alegre

- 3 horas. .

Rapido Sul-BrasIleiro - Jol.nvU. -

âs 5 e 14 horas,
TERçA·FEmA

Auw-Viação Catarlnense - POrto Ale.
gre - 6 horas.
Auto-Viaçãlo Catarmense CUritiba

- 5 horas
Auto-vreção Cat&"lnense

- 6 noras.
Auto-Viação Catar1nense

- 6 horas.
Expresso Silo cristóvão - Llfguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 7",.

e fl� horas.
Expresso Brusquense - :Brusque -

16 horas.
.

.A·�to.Viação Itajal - Itaja! - 15 ho-
ra, -to
Rápido Sul Brasileiro - Jol.nvolle _. às

5 e 14 horas,
QUARTA-FERA

Auw-Viação Catarinense
_- 5 horas,
Auto-Viação cataeínense

- 6 horas,

IIIt,_
4:;,...
!l6•.»
�.III.

Jo1livUe

'í'llbarl1o COMPRA �
VE NDA DE.

CASAS E TERRENOS

HIPOTÉCAS
AVALIAÇÕES
lE6AUSAÇOES�=====�===������
ADI1INIS1MÇÂO��""''"il''''---_'''''''''''''------_
DE IHÓVEIS TE,({Ff:f: "lOnJA.�����:����.1� CATARINA

rrc.

CASAS
Jolnv1le absoluto.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ba

nheiro, etc . Serve" também para comércio. Preço Cr$ 220.000;00.
nUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavímen

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

ço Cr$ 250.000,00.
RUA ALM.rRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em íerre

DO de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.
RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em t�ri'eno

de 24 x 86. Preço -Cr$ 120.000,00
Alegre !tUA JOSÉ MENiD�S, bangaló novo, com 3 quartos, etc., construi-

do em terreno de marinha, Preço Cr$ 50.000,00.
RUA RIO GRANDE DO .sUL, .casa com 2 quartos, tendo o terreno

CUritiba 10 x 40.1 Preço Cr$ 35.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter-

JolnT1le reno d� 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.
.

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangaló completamente novo,
CatarlnenSe' - TubM'Ao com 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

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

Auto-Viação Cat81'lnense Laguna
- 6,30 horas,

. .

Rápido Sul Brasileiro - JolnvUe - li
5 e 14 horas.
Expresso SAo Cristov8o - Laguna -

7 horas.
.

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Autl>ViaçAo ltaja! -:- Itajal - 1«1 no-

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - POd'to

- 3 horas.

..

QUINTA·FEIRA
Auto--Viação Catarínense

Alegre - 6 horas,
Auto-Viação Catarlnense

- 51loras.
Auto-Viação catarlnenae

- 6 horas.

Auto-Víação
- 6 horas.
Auto-Víação Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Crístovão

7 horas.
'Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1 (2 horas,
Expresso Brusquense - Bl'usque -

16 horas.
Auto-Víacão Itajaí - Itaja! - Ui hl>

r-as.

Rãpido Sul Brasileiro - Join'9'Ue - 61
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - és

- 6 horas.
SEXTA·FElRA

Rodavlária Sul Brasil - POiI'to Alegre
- 3 horas.
Auto-vtação Cat&"lnense

- li horas.
Auto.Yiaçll.o catarlnense - JolnvUe

,- 6 horas.

Auto·Viação CaJtllrlnense - Laa'una
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
.

Auto-Viação Itaja! - ItaJa! - lt! no
raso

E�presso Brusquense Brusque -

:��:f�n��� :;'�Iatenção, Snrs. Industriais!
às 5 e -19 horas. I
- 6 horas. VENDEMOS OS SEGUINTES MA-
Auto'Viacão Catarlnense Jolnv11e. QUINARIOS

- 6 horas.
Al,lto-Viaçll.o Catarlnen·se Tubarão 1 Máquina p/beneficiar arroz,

- 6 horas.
fEXDrp'SSO Silo CrístovAo _; LaguDa _ com pouco uso, da a amada mar-

7 horas. .

ca "TONANNI" com dois brunido-Expresso Brusquense - Brusque - .

14 horas.

I
,res e clas�ificador de tipo "TRIER"

Auto-Viação Itaja! - ltaja! - 18 ho.
'dad 60 d 60ras,

.

capaCl' e para sacos e
Expresso Brusq'llense -.. Nova Trento quilos, beneficiad08 em 10 horas

- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - e 1/2 de serviço;.

e 7 1/2 hora:s.
1 Motor DIESEL, sueco, de 20

H. P. efetivo, da afamada marca

"BOLLINDRS", completamente no

vo.

1 Dinamo para 6.000 velas, com

instalações completas, isto é, qua
dro de mármor,e com reostato, am
perimetro e d�mais pert.ence8.

Seu processo de naturalização
ai.nda não foi despachado?

Escreva s'em de.mora ao Escritorio Juridico e Administrativo
Ca:ixa. Postal 4.132, Rio de Janeil'o solicitando informações. Esse Es
crltorlO se encarrega de acompanhar e r,equerer no Ministério da
Justiça o que necessario for á sua 'conoessão, bem como de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nasdimento e de
�asamento de qualquer parte do Pafz. t

POrto

Laguna -

Curitiba

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

com uma industr-ia de produtos de mandioca. sagu, etc., demais infor
mações dão-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.

HIPOTIDCAS
Aceito capital para empregar sóbre garantias hipotecárias. Sigilio

1 Ventilador de ferro, manual,
para arroz ,em casca.

2 Tratores "FORD§ON", sendo
um funcionando e outro desmon-'
tado.

FARMACI.A ESPERANÇA
do :r&l'D!&�.tleo lfILO LAU8
Hoje e aBtaallA ..n • I" preferWa

.

Drqu ..et.J1aiI •._trUI_tru - He....ãttu _ rorhP
••rIu - ArÜS.. i. 1t4trme1t..

.ara.... a uaia ....�... rteet� II.lil�

o YALE DO ITAJAJ
Procurem Da Agê.el&

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA:

ROSA

RADIO
Programas da N.B.C.
'para o Br� 8U
DOMINGOS:

22.00-22.05 - Repórter da NBC.

22.05-22.15 - A Semana em Revis-

ta.

22,15-23.00 - Sinfónica da NBC.

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

Rádio CiLy.
22.15-22.30 - iMurnento Musical".

com
.

Donald Vo-

22.30-22.45
22.45-22.55

orhees e sua orques

tra e solistas.
Revista do Ar.

Da Broadway parat
você.

22.55-23.00 Tópico do Dia.

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

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

- Jordão Pereira.
22.30-22.45 - Responda por Favor ...
22.45-22.55 - Compositores Ame-

ricanos.

22.55-23.00 - Tópico da Dia.

,QUARTAS-FEIRAS:
22,00-22.�5 - O Mundo Visto

Rádio City.
22.15-22.30 - Intermezzo, com Ho-·

ward Barlow ,e sua,

orquestra e sofistas,
22.30-22.45 - Os Estados Unidos

,são Assim - 'I'íto

Leite.
Desfile22.45-22.55 de Orques->-
tras.

22.55-23.00 -, TÓpico do Dia.

QUINTAS-FEIRAS:
22.,00-22.15 - O Mundo Visto

Rádio City.
22.15-22.30 - Jazz em Revista

canos,

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

22.00-22.15 - O Mundo Visto de-:
Rádio City. '

22.15-22.30, - 'Caravana Musical'

Buddy Clark.
Grandes Contos da,·22.30-22.45
Literatura �merica
na - Ramos Calhe-e
lha.

22.45-22.55 - O Samba nos EE�.
UU.

22.55-23.00 - Tópico do Dia.
SABADOS:

22.00-22.05 - Repórter' da NBC.
22.05-22.30 - "Hit Parede", or

questra de Axe".t'
StordahI, com Frank
Sinara e Beryl Da-
vis.

22.30-22.45 - Conheça os Estado$-'
Unidos.

22.45-22.55 - Música
22.55-23.00 � Tópico

e Romance.

d? Dia�

Aluga:-se

,. oi •••••••••••••• 't

O Crédito Mutuo Predial, oferec"
aos s�us associados o melhor pia
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oQ'"
mensais.
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Conti., ..,a. o ESTADO fazen-
do distribuições de valiosos li
;<IUOB, inclt.i;lve romances mo
. dernos, entr,) as pessoas que
,.constam de seu cadastro soo

-ciel.
As pessoas que ainda não

.haiem preenchido o coupon
"que diariamente publicamos
itPoderão faze-lo

-. agora, habi-
litando-se, assim, a concorre

"Iram a tão interessante inicia
-#va realizada sob o pe troci
,d!1io da LIVRARiA ROSA. à

;.Deodo!._o n. 33, nesta Capital.
NOIVADO

Com a gentil senhorita Dóra
-Coutínho, filha do sr. tenente Ju
bal Coutinho e de sua exma, es

põsa d. Diva Coutinho, ora resi
-dindo ern Timbó, contratou casa

mento, do corrente, o sr. dr..
.José !\1a,'llns Guedes Pinto, muito
<digno Juiz de Direito daquela co

-carca.
_ Parabens.

-0-

.�- ,,'
--;-� �'l(, 'I ,\\,,\'\
COLíRIO

(MOURA BRASIL

NAsciMENTO:

Em um dos apartamentos da

'Maternidade "Carlos Corrêa ". nes

ta 'Capital, nasceu ontem, ás 7,00
. .horas, a galante e robusta menina

Nair Eunice, que veiu enriquecer
o venturoso lar do 10 tenente
.Édison Machado Lima e exma. esc

llôsa d. 'Neda Nabuco de Freitas

Lima.
xxx

FALECIMENTOS:

...................... ·1·······

PASTA DENTAL
ROBINSON

Ao mmeiro Congresso de His
tória Catarinense, comemorativo
do Segundo Centenário da Coloni
zação Àçoriana, que se reunirá
nesta Capital de 5 a. 12 de outubro
do corrente ano, estão chegando
adesões não só.' dêste Estado como

de outros pontos do país. Contam
se entre as últimas recebidas a do
historiador e acadêmico Professor
dr. Pedro Calmon, que promete
comparecer e apresentar uma te
se sóhre aspectos inédi tos da vida
do Iamoso Conselheiro José Mas

carenhas, interessante figura da
história literária da Bahia e da

tradição c.atarinense; e a do depu
tado federal gaúcho General José
Antônio Flores da Cunha, que
promete vir falar sôbre os açoria
nos, de quem descende. Mandou
também- sua adesão e promete en

vim' representante à .sociedade' de
Cu ltura Artística

.

"Brasília Itibe
rê� de Curitiba.
Ao Congresso podem adertr,

serri. qualquer contribuição pecu
niária, quantos desejem apresen
tar quãíquer trabalho que se ajus
te aos seus objetivos. Podem tam
bém aderir, mediante a, contribui
ção de Cr$ 100,00 (cem cruzei-
1'05), as pessoas que, sem apresen
tação de trahalho escrito, desejem
partiotpa.r do Congresso e receber
os Anais e õutras pulflicações.
As adesões independem de con

vite, podendo os respectivos bole
tins ser' solicitados ao secretário
geral da Comissão Organizadora,
sr. Professor Carlos da Costa Pe

reíra, na Biblioteca Pública do
Estado.

••• ••• ••••••••••••••• • 0 •••••• o •••

As

VERDADEIRAS

PASTILHAS

VALDA
evitam' o

Drs. NUNES VARELA e ANTENOR
TAVARES

Advogados
Causa civeis comerciais, naturali
zações, consultas e pareceres
Das 9 ás 12 e das. 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, l0
andar

Florianópolis'

í

TerC8 'AiP. 1., da Julho �� '19.8

O EMPREG,A1DO. ANALFABETO
Ulysses Ramalhete

iDeve ser grande o número' de

empregados analfabetos traba

lhando nas industrias, no comér

cio, em escritórios, companhias,
repartições (contínuos, serventes,
etc.) , pois, se em período anteri

or, já exislia um número elevado,
Judy Garland Margaret' cremos atualmente ter aumentado

O'Br ien, - Mary Aster - Lucille consideravelmente e isto em vir

Brerner - Tom Drake - Marjorí e tude do êxodo da população ru-

Main, ral (aJ matoria ana�faJl(eta) que,
.\,GORA SEREMOS FELIZE.s abandonando os campos, procurou
Uma super-comédia remântica trabalho nos grandes centros do

musical em meravilhoso tecníco- País.
lar - 'Músicas dolentes - can- Mesmo não sendo o analfabeto

ções inesquecíveis - romance en-· o tipo ideal do trabalhador, devi-
cantador, . . do á falta de braços, enoon tra,
Censura: Livre. agora, trabalho imediato, mas não

No programa: Atualidades Cam- pode êle, por maior esfôrço, satis-

pos - Nacional. fazer plenamente ao empregador.
Preços Cr$ 1,20 - 2,00 - Falta-lhe o conhecimento cultu-

ral que precisa aliar ao conheci

mento prático do seu serviço. A

produção de um analfabeto, via

de regra, torna-se mais cara por-.
que o progresso no seu trabalho é

estacionado, devido á sua falta

de culura. Entre um bom empre

gado analfabeto c um empregado
RITZ - S�'bado ás 4,30 e 7,30 hs. medíocre, mas alJabeLizado, pre-

Joel Mac Creã - Andréa Leeds . ferimos esl,e, porquanto a sua ca

e o célebre violinista Jascha Hei- pacidade tende a progredir e, as

fetz. vêzes, poderá ir, além do que é

MÜSfCA, DIVINA MúSICA exigido para o desempenho nor

mal de sua ocupação.
Com raras exceções, aparece

den�ro do ambiente de tra,balho I
nacional, empregado analfabeto

que passa a ser verdadeiro mes

tre na sua profissão e possuidor
de verdadeira capacidade renova

dora, apresentando, na industr-ia,
idéias ou pequenos inventos me

cânicos que pasmam a um letrado,
mas é uma exceção e o pior é

que, ás vezes, devido a sua situa

ção ele analfabeto, um "sabido"

tira proveito de sua descoberta .

Um analfabeto; dentro de uma gradecem a todos que comparece-

fábrica ou Oficina, pode até re- ram ao sepultamento de sua querí

presentar perigo á sua própria da e boníssima mãe, sogra, avó e

A mais exl.raordinárf a e esti-a- pessôa. e para seus companheircs bisavó,

nha hístõría de amor.,. de trabalhos, cuja prevenção, de- DALXIDA MAYNOLDI NUNES,
. .. .. . . .. . . pende, não raro, de instruções a- convidam os parentes e pessoas de

fixadas em quadros. Como evitar suas relações para assistirem á mis

que se propague um incêndio sa de setimo (7°) dia que mandam

quando não pode decifraras ins- celebrar no proximo dia 16 do cor

truções contidas nos extintores? ,.rente, sexta feira, no altar do Co

Já vimos caso onde um analfa- ração de Jesus, na Catedral Metro

beto provocou sério acidente, ins- I politana, ás 7,30 horas, pelo que

tilando tinLura de iodo no olho de desde já externam seus agcadeci-
um menor, julgando que fosse mentos.

colírio de argiro!. ••••.•.•••••••. , .••.....•••.•

A FILHA DO CORSÁRIO 'VERDE Quando tivermos uma perfeita DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
No programa: 1) - Jornal da estatistica sôbre acidentes de tra- e

téla n. 124 -- Nac. Imp. Fi ímes. balho, poderemos perceber como DR. CARLOS LOUREIRO
2) - Quem é quem ria selva -

os analfabetos concorrem para DA LUZ
.

Desenho colorido. I um grande volume de horas per- .DVOG "DOS3) - Fax Airplan News 30x50 didas com acidentes. J-lÃ �
- Atualidades. Hoje há procuro de braços. E Escritório: Rua João Pinto
Preços : Cr$ 6,00 - 3,00. amanhã a situação será a mesma'! n.O 18 - Florianópolis
"Imp. 14 anos". Talvez seja o inverso, isto é, a.o. o 0 ••••••••••••• • .

,
IMPERIAL - Ás 7,30 hs. procura se transforme em oferta.

úLtima e definitiva exibição O empregador talvez seja obriga-
IMIGUEL STROGOFF do a dispensar alguns dos seus
O correio de 'Czar auxiliares e, certamente, muitos

Com Anton Walbrnok e Akim analfabetos perceberão que esta • o •••• 0 •• ••••••••• ••••••••• ' ••••

Tamiroff. triste preferência recairá sôbre
No programa: 1) - CineIandia êles.

jornal n. 63 - Nac. Imp. Filme'!., Seu companheiro de trabalho é
2) - Fome no mundo - A analfabeto? .

marcha do tempo.
.

Seja patriota. Ajude a soerguer
Preço: Cr$ 3,00 (único). o Brasil. Indique-lhe a escola mais
"Imp. 14 anos".

lWXY - Hoje às 7,30 horas
Sessões das moças

próxima.

CHEFE- DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa de pes

lIôa com prática de e·scritório e de
�scrituração mercantil.
Cartas para ühefe de Escritório,

Caixa POEtaI, 139, mencionando ha·
bilitações e pretenções.
Guarda-se �igilo.

. c _ ,:E': --=:c.J

Vitória judaica
Tel Aviv, 12 (UP) - A rendição

de Ramleh e Lydia é consi' da
a maior vitoria das armas �i
Las "jesde o fim da guerra, l'U1S di
minou a principal ameaça à capital
judaica.

.

Segundo informou o prefeito de

Ramleh, ontem mesmo as fôrças
deixaram novamente a cidade mar

chando na direção de Latrum.

Faleceu, ante-ontem, nesta Ca- 'FÁBHICA DE FOSFOHOS (PHtJN-
" .!pital, o er. Emílio Ovídio Gottar- TA P. FABH.ICAR)

di, nosso disLinto coestaduano e
Vende-se

pesso-a muito relacionada nesta Maquinário Cr$ 250.000,00
. capital e no interior do Estado. Prédio, Imoveis Cr$ 90.000 00

Tendo exercido o cargo de Pre- Situada em Campo Alegre '_ S.
feito de Nova Tr.eIÍto, onde tam-

C
Vende-llt'J tb. só maquinári'obém lhe coube a presidência da lnform

-

• " açoes com A. Wehmut�
. Camara dos Vereadores, os seus Brusque _ Santa Catarina".
:serviços áquele municfpio muito o-

T�comenaaram à estima pública.
O extinto é pai dos srs. dr.

Fra'ncisco Gottardi; ·que exerceu o

{largo de Secretário da Segurança
Pública do Estado, ,por algum
tempo, e Mário Gottardi, inspetor'
da "Prudência Gapitalizacão" nes

ta capital. Deixa vlUva" a exma.
sra. Bembem C;-ottardi.

O enterramento do cadáver se

efetuou ainda ante-ontem, às 16

horas, no cemitério de Tijucas,
onde o falecimento foi também
sentido geral e profundamente.
Á família enlutada, enviamos as

nossas sinceras .condolências.

Volta Redonda vista
por um parlamentar
norte-americano
Rio, 12 (AN) - Despacho proce

dentes de Washington informa que
o deputado norte-americano Craes
tian .Hert�r, representante republi
cano, declarou que a usina siderur
gica de Volta Redonda "é uma in
veja para todo o continente meri
dional, sen�lo admirada por toda
parte como protóiipo do que a A
merica do Sul preci..sa para eman

cipar-se do seu relativo atrazo téc-
nico.

3,00.

,ItITZ - 58, feira
Red Skclton - Marilyn Maxwell

O FANFARRÃO
A mais alegre e divertida comé

dia de Red SkeILon.

Um poema musical de rara be
leza ...

RITZ -- Domingo
Ingrid Bergman _. Gary
ClaC!í1e Rains.

INTERLÚDIO

Grant
. . . . . . . . ..........

(Notorius)
Uma mulher que fugia de algo

apavorante ... Um homem que a

recolheu em seus braços quando
tudo parecia perdido,.. Seus de-

sejas se confundiam com o terror
do que estava para acontecer ...
'Uma produção dirigida pelo

mestre do "suspense" Alfred Hit
chcock.

AGRADEéIMENTO E MISSA

'"

ODEON - ÁS 7,30 horas

ODEON - Amanhã
Sessões das moças

Um belissimõ romance de amor,
inspira"lia no famoso tango que lhe
dá titulo:

CIUME
(Jalousy)

Com John Loder Jane Ran�

dolph.

ODEON e IM'PERIAL - Domingo
Eis que volta como ltma justís

sima homenagem ao maior e mais'
sincero interpreté da música po,
tenha ...

Cllrlo·s Gardel, o seu melhor

film�:
.NO DIA QUE ME QUEIRAS
Com - Rosita Moreno.
Um profundo e inesquecivel ru

n,:lI1ce de amor!

Nelson Maynoldl Nunes, Eloah

Maynoldi Nunes, Olga Nunes de A·

breu e família, Odete Nunes Mar

tini, Juvencio Duarte Braga e ta

mi lia, José Tolentino de Souza e

família, Ildefonso Linhares e farni

lia e Alcides Toulois e família, a-

CASA MISCELANEA distri
buidora dOI Rádiol R.' c, A
Victor. Válvula. e Dilcol.
Rus Conselheiro Mafra

• • • •• • • • • • • • • • • • • ••••• lO lO lO .,

VENDE-SE
Vende-se finíssima sala de jan�

tal' em estilo Henascença, inteira
mente trabalhada a mão e ainda
não usada. Tratar à rua Saldanha
Marinho, 16.

PASTA DENTAL
ROBINSON

\
..................................

Muitas felicidades pelo nascímen
to de seu filhinho I

Mas, não esqueç·&, que o melhol

presente para o seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do 'CR:&DITO
MUTUO PREDIAL.
...........................

PASTA DENTAL
ROBINSON
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-Os Rins que devem eliminar

I todos os traços de substancias
-toxicas ou impurezas do organis-

I' mo, estão permitindo que um

,cexcesso de acido urico se acu

I .mule e penetre em todo o

"
-organlsmo. ,

Â falta de cumprimento de sua

",tarefa por parte dos'-{ins é a

I',
..causa fundamental das dôres
.reumattcas, lumbago e irregula .

. -ridades urinarias.
'

I Este acido urico rapidamente fôr- .

.ma cristais agudos, que se alo

jam nas articulações, causando
.a sua inflamação e rigide,w as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de
ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
.ser filtrado o acido úrico. É por
:isso que as Pílulas

..

Witt con

-seguem dar ahv..; ,A:rmanente
nos mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de
volvendo-lhes a sua ação natural
de filtros das impurezas do
-organismo.

I Acham-se â venda em todas as

farmácias.
PILUP.ÂS

,'DE WITT
r Para,os Rins e a Bexiga
I EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
I I() GRANDE É MAfS ECONOM/COI

'-P--------.-------------------

Serviço de tconomta
Rura,1

Agência mf Estdf o de saat
,

Catarina
Edt;..tln.1

o Chefe da Agência, no uso de

suas atribuições, nos termos da
Portaria ministerial n. 625, de 6

de novembro de 194.7l_ e das Ins

truções Especiais e programa para

. ,prova de' hahí litação de classifica

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

orlheiro Mafra n. 37, das 9 ás 12

horas e das 14 às 17 horas estarão
abertas as inscriçõe-s para as pro
vas de habilitação de classificado
res. As Inscrições 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:
Frederico Herondino Leite, Agro
norno Classe "K" e Tibiriçá Botto
Guimarães, Inspetor XIV, respec
tivamente Chefes dos Postos de
Classificação e Fiscalização da Ex
portação de Florianópolis e de
São' Francisco do Sul.,
Florianópolis, 8 de julho de

:f. 948.

Jaques Pierre Brocá
Chefe da Agência

EíUb-é'-·I2�d;"'li·úôitô··
A Diretoria do Clube 12 de

Agosto torna 'públtco, para conhe

cimento dos Srs. associados, que
a expedição de convites para í'es
tas só será feita excepcionalmente,
"e até ás dezenove (19) horas do
.rlia da festa.

'

Avisa, outrossim, que está sus

-pensa a admissão de socios da ca

tegoria de ASPIRANTE, exceção
.feíta aos filhos de sócios.

SECRETARIA, em Florianópo-
.Iís, 2 dt> Julho de 1948.
Elpidio Fragoso, Secretario Geral.

_61'4 ........-----._._.-••- ••_-_._••-_• .JI.6-.._•.:-_-_-_._-_,

Sala no centro
PRECISA-SE

"Tratar à rua Tiradentes nO 5
Telefone 139�.

. .. � ., .

,Café Otto traduz- qualidadel
.P ..

ç o -o ao seu fornecedor.

COM A MARAVILHOSA,

Quem nunca üuvin a 'Garganta
de (Juro" da NCA, não ouviu o

que há de mais perf', ito em rádio.

CARACTERis'l'iCAS:
Do.ado de inúmeras características que, por si

. sós, o tornariam preferido em todo o mundo, o

Q-J 22W é eq'i,1.:'pado ainda cem o incomparável
sistern« acústico' da RÇA, produto de 50 anos de

liderança no mundo do rádio e da electrónica
- a famosa "G�rganta de OU1'0"!

* Transformador para 110 e 220 volts

* Ondas curtas e iúngas
* 7 válvulas RCA

* 5 faixas de ondas

* Adaptação para toca-discos

.� Ivte-qidas: AltlJra - 29 cms.

Largura - 23/i cms.

Comprimeí'1to�. 41 �ms .

* Construído espe6Í.Q.lmente para o

clima do Brasil \.
* Móveis de madeira de '(irn"lQ.$ mo-

-,

demos e elegontes ",

,,-
.... , J- "....1.

>.

-
o

Complete o seu rádio com o

f li 111 o S o 't o c <I - [) i s c o s H C A

Victor T-I02. Funcionamento

perfeito, som claro e natural.

.......___M_. __-_..__-_-_-_._-_-...._-_._._-_-_,._-_..-_-.._._._-_._......._.._- -_-_-_-_-_-_- '_-.-_...

PRISÃO DE VENTRE
ESTOMAGD - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO AGRADE MOSS
Agem directamente sôbre ° ap

parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,

� descongestionam o FIGADO, regu-

��
larizam as funções digestivas, e fa-

�
zem desapparecer as enfermidades

� do ESTOMAGO, FIGADO e INTES
TINOS.

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

-

QUER VESTlR·SE COM CONfORTU
.

E ELEGAMC'A'
PROCURE A

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

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

RUG Feltnpe Scbmidt 48

�

�
I
\
I
,
I,
I,
,

J

,

\ I\
\

,
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Chegará amanhã a valarosa delegação gancha de voleibol, para enfren
tar os catarinenses e.u as noites de sexta-feirà, sábado e domingo.

.

�

Port� Alegre, 12. (E.)-O atirador
brasileiro de carabina 22 distância

catarinense l\1ax Schrappe venceu o campeonato
50 metros, 60 tiros, 3 pusíções com 527 pontos.,

Caiu o a� c� luva po�3 x (O
o 'figueirense foi inferior na segunda fase, mas conservou a vantagem no marcador
Regular assistência afluiu ante- cepcionando e já com quatro pon- secundária e um Bocaiuva fraco na Dinarte pouco seguro na marcação Diamantino, Minela, Jair e Lauro.

tem ao estádio da Federação Cata- tos perdidos e nenhum a fávor, pelo fase inicial. do centro-avante contrário. Mas veio No bando vencido sobresaiu-se Nil-
r'inense de Desportos para apreciar que não era de se r -rar um públi- O Figueirense iniciou o jogo com o periodo final e o Figueirense pas- tinha que foi a maior figura da
o jogo número cinco do carnpeo- co mais numero..«. muito entusiasmo e vontade, conse- sou à defensiva, cedendo terreno, cancha, seguido por ATi, Luiz, Ge-
nato citadino de profissionais que A partiria entre alví-pretos e bo- guindo, nos primeiros 25 minutos, E isso se "devia à' ausência dé Lau-'1ulio;-Harôlào;--Pires eRenato.
colocou os conjuntos do Figuei- quense de maneira alguma conven- 3 tentos. A impressão geral era de 1'0 que se contundiu pouco antes do Os quadros jagaram assim CQilS
rense e do Bocaiuva. ceu a assis-tência. Quem foi ao carn- que o "esquadrão de aço" iria irn- terceiro tento, aos 24 minutos, sen- Jituidos: Figueirense - Mafra, Mar
,:ratou-se. da Juta, p.ela �ehahilita-I p? da. Praia de 'Fora apenas viu um pôr sério revés ao antagonista, cuja do necessária a retirada do grama- co ,8- Diamantino; Mínela, Jair e
çao. Os dOIS adversários vinham de- Eigueirense ceder terreno' na fase zaga se apresentava impotente, com do para não mais retornar. Reduzi- Moraci; Nede, Nicolau, Augusto,

do para dez homens, a equipe alvi- Gastão e Lauro.
negra perdeu grande parte do seu

poder ofensivo, enquanto o quadro
alvi-anil fazia esforços desespera
dos para tirar aquele zero do mar

cador, senão empatava a contenda.
Dedalde os esforços empregados pe
los meias Ari e Niltinho, que se des
tacaram na construção dos ataques,
o' zero permaneceu no marcador,
enquanto a contagem de 3 x O per
dur�... r-''''''''-'�1 -"':,,-:-,";:"'�,�,", ..... o:t,Ü.l;l-T9"' Jt.l�f.)n.
• <':úÜ ale o hm. O J:5LJC«",,,J, Lüvc,

,:ontra a falta de sorte. Na fase ini

cial perdeu o quadro azul duas boas

oportunidades, além de ter Careca

desperdiçada um penalti no.segundo
tempo. Assim conclue-se que a con

tagem verificada' não foi nada jus
la para o Bocaiuva.
O tento inaugural da tarde foi de

autoria de Augusto, de cabeça,
aproveitando um passe de Nicolau,
aos 5 minutos. Aos 20 minutos Lau

ro conquistou o segundo ponto e

Gastão, aos 25 minutos, cobrando
uma pena máxima, encerrou o esco

re. Pires, foi expulso do gramado
quando ainda faltavam poucos mi ..

nutos para o final. Os melhores do

Figueirense toram Gastão, Mafra;

Estamos em plena semana do A F.A.C. fêz a sua parte, e Iê-Io

campeonato brasileiro de voleibol. de maneira a que as cores de San

Amanhã, á' noite, estará entre nós 'ta Catarina saiam vitoriosas dessa

a brilhante delegação gaucha, que grande jornada, que reunirá os ex

enfrentará a representação barriga- poentes do voleibol de dois Estados

verde em disputa da eliminatória em partidas que por certo figurarão
da zona sul. O vencedor desta sé- como páginas de ouro nos anais do

rie seguirá para São Paulo, onde' espo�te catar inense.

lhe caberá pelejar com o vencedor I
'

,.

, . b Cabe a "ora as autor-idades e ao
da série Ballla-Alagoas-Pel nam uco·.1 ,

"

C os [ogos pro "rama- publico de nossa terra fazerem {}
orno velnos, " '" i
'. - resto

dos para 15, 17, e 18, e que terao
\

.

como palco a quadra iluminada do Pr-Imeiro, acolhendo, com o cava-

Lira Tenis, são de suma importancia lheirismo que caratertza o barriga
para os seus' contendores, uma vez verde, os distintos representantes
que a deTI'ota-si-gnifica o --aHj-amen;- dos 'pampas que aqui veem pela prâ

lPIRANGA 2 X INTERNACIONAL O to sumário do grande certame da C. meira vez e a quem devemos, como
B. D. os donos da casa, as nossas aten-

Grande, portanto, é a responsabi- ções, inda mais que de sua delega
lidade dos jogadores que a F.A.C. ção faz parte um grupo de moças
.selecionou para intervirem nesses da melhor sociedade gaucha.
jogos. Apesar das dificuldades de

tôda ordem que surgiram durante a Segundo, acorrendo em massa. �_o
I Lira Tenis, para aplaudir os VlSl

escolha e preparo da seleção loca,
tantes e incentivar bravamente os

temos a certeza de que os nossos va- .

nossos rapazes e nloças á conqu.Is�101'0508 representantes - os melho- ,

ta de um triunfo que lhes abrIra
Os tentos foram conquistados por res, sem duvida, de Santa Catarina

Flávio. A equipe vencedora jogou _ estão altamente capacitados para 'as portas para novas e vitoriosas

assim constituida: arcar com aquela responsabilidade, jornadas, noutras plagas.

Silvio, Zizico e Serapião; Bebê, ,de vez que se entregarám a um irei- Ess'e 0_ trabalh.o que os conterra-

Ari e Botelho; Demerval, Maneca, namento eficiente e sabiamente 0- neos estao conVIdados a �azer, pe
Silvinl�o, Flávio e Orlando.

.

rientado e que lhes deu, além do, lo suc�sso de Santa Cat�ru:a nesse

Serviu de juiz o sr, M;lrtinho Car- apuro técnico desejado, extraordi- sensacIOnal certame b:asIleIro.
minati, que teve boa atuação. Na

lnário preparo fisico, que é sem con- yencedores ou v:ncldos, de�:moS'
preliminar saiu vitorioso o Inter- testação um fator ponderável nos aCIma de tud? 9-elxa� aos VIsItall-

.

l ? ' 1 esportes . tes uma boa Impressao.naClOna por � x . . .
'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Para- decidir a hderanea do certame de ,rof!s�
nais estarão frente a frente no

. doming9.. �róximo
os esquadrões do AVát Q dn_PaJt..J Ramos ..... .l .., uv .. _&.4.18

LenDidas J!.tf -.

I FI' ..
t,�-:;::�� ;:�����:. n,::w.'o c�:-· fendido pe o,mo;,,,. d�!!!!�C!��o�,,-
sor do' Caravana do A'r' .igo defen-l tal, e atualmente defendendo, com' tendido pelo Fluminense, da Capi
---------

.1', desta Capi-! real brilho aliás, a bandeira do Pal- tal Federal.

Prsr' --
·

Estamos eh, piSamOS vencer
Os gauchos, já vencedores dos D. grande vitória que I')nos tanti

paulistas em cotejos anl -ríores c queremos. Vamos incentivar a nos

representantes da Brasil em Caro- sa briosa rapaziada, PreCÍEamos

peonato Sul amerieanc. trazem to· eonvencer-nos de que pnrlemus
do o seu poderio. Os catarinenses vencer a equipe gaucha, mas ,não
estão credenciados por' um vie.e- podemos prescindir, um instante

campeonato do Brasil e vão [ogr r siquer da .tor-cida e do animo de

para ganhar. Todos os r-atar inen- cada catarinense em particular,
ses precisam e de:vem ,�c,'cer pela Santa Catarina precisa vencer

sua gente 'e a sua terra, pois a sua I
esta batalha e nenhum catarinen,

torcida será o fator decisivo para se pode ficar fora dela.

a batalha
-

em quê, pele egando ao grande dia
tória dos ,primeira vez na h is-
uma seler esportes eatarí nenses
nópolis

[ ião gaucha vem a Flor-ia
PEONA' para disputar um CAM-
s-: J'O BRASILEIRO.

r .; equipes que nos representa-
�'áo' foram selecionadas com o me

lhor carinho ,e representam o que

de melhor e mais técnico existe

dentro das fr-onteiras do nosso Es

tado.

A equipe masculina esteve até

o dia de ontem concentrada na H�'

. rena e saudável localidade de São

Ludgero realizando .nm treínamen
,tc, eficente sob a batuta do Padrv

.José, um conhecedor profundo do

-esporte da rêde. Lá estiveram às

.ordens, Erico, Nabor, Luiz, 'I'eodo

['o, Chicão;" Galluff, Fernando e

Paulo, alguns dos grande" jogado-
'!'es catarinenses.

\.
A equipe femínína foi seleClona-

Cole' "1'0 Catarinense,
-da dentro do mais requintado "

um encontro amistoso entre as

princípio de igualdade e a grande
equipes da Faculdade de Direito de

vitória das .moça" de Br.mque fol
Santa Catarina e dos Universitários,

qualquer �Olsa de sens�clOnal em, quadro êste formado por acadêmi
nossa capItal, oredenc!ando-as a

I
d R' S- Paulo Curitiba e

, .

dI'
cos o 10, ao ,

v,estIrem a camIseta a g orlOsa
P' t AI A 'pelejO a foi muito

.

d ,:- Atléf'
or o egre.

e benemérita Fe eraçao .Ica
bem disputada, finalizando com a

,Catatinense., vitória dos locais pelo escore de 3
Todos os catarinense,:;, nos dias

x '2, jogando assim constituida a

'16, 17 ,e 18 do 00rrenLe acorrerão equipe: Fulvio, Hamilton e Hélio
,à cancha do Lira :rellis Clube e Milton; Dalmo, Boos e Cardoso;
torcerão na grande luta que !'e Carmelo, Caldeira, Jainor, Eduar

'travará entre as rerJresentaçõ'�s do e Oliveira. Serviram como juizes
masculina e feminina dd� Estados os srs. Emílio Cardoso ,Júnior, no

.oe Santa Catarina e rIo Rio Grandt: pnmeiro tempo, e Isaias UJf.�séa

.do Sul. na fase final.

I

Realizou-se ante-ôntem no campo
Sábado á tarde, no gramado do

do' Ipiranga, na Vila Operária, um
realizou-se

jogo amistoso entre os quadros do

Internacional desta capital e' do

o Brasil conta com o apoio da Argenti'na
Buenos Aires, 12 (U. P.) - O ves- Congresso da F. L F. A., foram ins-

.

truidos no sentido de apoiar a dispu-
pertino "La Razon" informa que em ta do Campeonato Mundial na

reunião secreta os delegados da As- cidade do Rio de Janeiro, torneio
sOciaçã'ol Argentina de Futebol, ao que será realizado em 1950.

VENCEU A lfACULDADE DE

DIREITO

Ipiranga local.
Saiu vencedora a equipe lpIran

guista pelo aperta.do escore de 2

x O.

Bocaiuva - Luiz Getulio e Di
narte; Nazareno, Haroldo e Pires;
Renato, Niltinho, Bodinho, Ari e

Careca.
A arbitragem do st. Waldemíro

Melo foi regular. "

Preliminarmente iogqram os qua
dres de aspirantes dos mesmos

clubes, vencendo o Figueirense por
3 x 1. O quadro vencedor atuou

com ap�na.� Q ehmento� .

OLIMPICO 3 x AVAl' f'
Em ,continuação ao certame ci

tadino de aspirantes, defrontaram
s'e sábado a tarde os quadros do

Avai e do Olímpico, cuja peleja
terminou com um empate de 3 ten

tos,

....... o. o.o.o. .

CAMPEONATO INFANTO ,JUVE
NIL DE FUTEBOL

Domingo, pela manhã', no campo
da F.O.D., defrontaram-se os qua

dros do Figueirense e do Bocaíuva,
em continuação do certame infan

to-juvenil de futebol. A vitória sor

riu ao primeiro pela expressiva
contagem de 4 x 2.

QUINZENA DO VOLEIBOL

Cavalherismo acima de tudo
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Sociedade Anonima-Comercio e
Indústria
EDITAL

Pelo presente edital, ficam convidados, além de nós ambos compo

nentes da firma POLLl .& ClA. LTDA., com séde nesta Capital, à Praça
15 de Novembro, todos os demais interessados que compareceram à reu

niãd prévia já realizada, de acôrdo com a ordem do dia já estabelecida,

para as assembléias a se realizarem, ,:omo seguem:
_

"Dia 10 de julho de 1948, 'às 16 horas, no mesmo local, para trans

formação da sociedade em nome de POLLI _& ClA. LTDA - em socie

dade anônima;
Dia 19 de julho de 1948, à mesma hora e local, discussão dos es

tatutos, sua apróvação e' atos complementares.
Florianópolis, 7 de julho de 1948.

Arthur Polli e Atilio Polli - Incorporadores.

I

Polli

-�\ \!.*� .é::�:m;

-...

-:

•

,

As donas-de-casa
QUE GOSTAM DE FAZER PÃO!

Em sua mesa não deve faltar pão,
porque êle é um alimento básico. E a

tôda dona-r-e-casa que gosta de' razer
pão em casa recomenda-se Fermento
Sêco Fleischmann. Veja que volume.
que aparência, que textura de massa
e que sabor, quando se usa "

êsse famoso produto. Agora,
num lugar bem fresco e sêco,
}'ermento Sêco Flelschmann
pode dispensar a refrigeração.
Veja a receita nos dizeres
da latinha.

FE.RMENTO SÊCO

FLEISCHMINN
Produto do Standard Brandi of Brazil, Inc.

.

RIO DE JANEIRO

TUBARÃO -- S. CATARINA

Guia Paranádo

IOIIPANIIIA -AWNt;A DA lAIA
'-ii•• _ I'" - -=1 IIII
PmlOIO•• .-uRro.n.

Cifr.. do Balaaco di 1944.

CAPITAL E RESERVAS
Respon..upilidarlel
RecetelP'
Ativo

,Ori
Cr$
«

•

80.900.606,30
.'5;9781401 ;755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

Quatro unidades de primeira escolha ...

Quatro azes consagrados pela marca

Diesel da General Motors, para as mais
variadas aplicações. Os motores Diesel
GM são de 2 ciclos, o que significa um

aproveitamento máximo de energia,
além do que são também compactos,
econômicos, fáceis de transportar, pro
porcionando a fôrça requerida no local

necessário, de imediato e com inteira

segurança. Sua capacidade varia de
40 a 1.600 HP.Verifique como um Motor

Diesel GM da Série 71 pode
oferecer-lhe maiores 11..lcros·
em seus negócios - Visite o

concessionário mais próximo
ou escreva-nos pedindo deta

lhes especiais.'

DIESEL
"...... G Gm.....s

,

Para maiores informações mande êste coupan hoje mesmo à

GENE,HIIL M.oioRS DO BRASIL S. a.
Caixa Postal 200-6 - São Caetano - São Paulo - 34'

Estando interessado na aquisição de um Motor'Marí'tírnoj'
I Gerador de Fôrça; Diesel GM Industriall peço-hes enviar

,
me sem comprormsso da minha parte o folheto explicativo,

I NOME -- : _

I CIDADE __ RUA ..

Siailtrol pagai nOIl óltimol 10 anOI

Relponlel:.;,lidat;lel
98.687.816,30

• :76.73'6.401.306,20

a fôrça moderna -

GENERAL MOTORS, DO B�ASIL S. A.,

e. .' . .,
_'. ,. _

. <iÍiDiretol'ell
Dr:�Pamphilo d'lJtra Freire .de Çarvalho, Dr' FraDcIsco
de -Sá," Ani.i�·Mallorr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOI� 'Abreu;'

.

Bàraia «Chrvsler-
Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival

Almeida - telefone 1.406.

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o .grande Estabelecimento de
Plorí e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.CHEFE DE ESCRITóRIO

Conhecedor de todos os servi

ços de escritorio procura coloca

ção na Capital ou uo interior. -

Cartas para"CHEFE", Rua Vidal'

--..InlIi__IilRN._mllli__zu....._U_;Z;_.IIII·-IIlIQ.. lIIIazn IIIIIII__",_U"'IiiII__*IIIIIIII_O!l!\l111l__":. Ramos, 52 - NESTA.

, LIRA TENlS CLUBE
PROGRAMA PARA O MltS DE JU
LHO DE 1948
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 MltS DE JULHO.
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«teia-me, [))�.�
"O Estado" felicitando aos dttoc

sos genitores o í'az também á ga
lante Nair Eunice, com votos de-

uma vida longa, repleta de. felici
dades

.

e saúde, com as bençãos de

Deus.
Recebemos com satisfação o D.,

2 desta já tão apreciada Revista.

ilustrada, editada pelo Estabeleci":..·
menta Gráfico Brasil, de" proprie__

dade do sr. Nicanor S&u.sa,�"s(jb a',

direção do jornalista sr. João

Frainer, relativo ao corrente" mês ..
Como o n. 1, a que recebemos

teve também o cuidado de pres,

tar,em sua capa, uma> bomeuagerm
à mocidade estudiosa da nossa

terra, com um f'Iagr'an te 'bem ex

,pressivo da sta. Maria" Helena Ra-
mos. (Rainha dos Estudantes de'

, Florianópolis) envolta- no eucan.,

tamento das nossas praias, em

Itaguassú.
Fartamente ilustrada e com um,

bom e seleto número de colabora-·

1 Hoje, no passado o probl.ema
A data de hoje recd'rd1l:-nos que': das «favelas»

marcado, deverá reunir-se, hoje pe

la manhã, no Palácio Guanabara;
a comissão incumbida pelo. Presi
dente da Republica de estudar e a

presentar solução para o problema
das "favelas", devendo o prefeito
Mendes Morais, seu presidente, fa

zer exposição circunstanciada do

plano a ser adotado.

O estudo, que o prefeito apresen-

Interessante plano tU'r-lsll·CO para a I1XpOS·I- Albuquerque: tará, é o resultado das observações
n - em 1M3, tomou posse como e levantamentos técnicos feitos por

ç.a-o Interna"looal de IodnFstrl-a e "omér"·lo governador do Maranhão o Capí- pessoas de conhecimentos especia-
\I li U tão Pedro de Albuquerque, herói lizados e por elementos de posições

PóRTO ALEGRE, 12 (V. A.) foram promovidas pelo Conselho do Rio Formoso repelindo os no- diversas, reunidos em comissões e

A Exposição Internacional de In- Nacional do Trabalho e pela Con- landeses
.

s- sub-comissões constituídas especial-
dustría e Comércio, a realizar-se federação Nacional das Industrias, - em 1724, o Oapitão-mór da 'mente para êsse fim.
em Quitandinha, a partir do, dia 2 entidades que sobre o assunto di- Laguna, Francisco de Brito Peíxo-

de agosto próximo, em seu .salão rigiram-se a todas as federações e to, ordenou que todo aquele que Atl·vl·dades ml·nera ..

de conferências levará a efeito uma 'sindicatos do Brasil". vendesse armas aos castelhano;;.

série de Mesas Redondas de indus- A fim de melhor orientarmos os
fôsse preso por 20 dias e pagasse IÓOI·cas e pesqul·S8f1

.

tríais, comerciantes, agricultores e a multa de 6$000,' �
nossos leitores, damos a sesuír a

profissões liberais, tendo como te- - em 1827, o Coronel Vasco Rio, 12 (AN) - A Divisão de Fo-
tabela elaborada para P. Alegre que

ma fundamental a produção, a com- Antunes .Maciel, na ,Colônia do menta da Produção Mineral, suhor- ções, veia confirmar os conceitos
é fi sezuínte: Solteiro, hospedado '

pra e a venda de mercadorias ou ·Sacramento, ataca e dispersa uma dinada ao Ministério da Agricultu- que emitimos quando surgiu o"

em quarto interno do Hotel, com

serviços. tropa dos sitiantes; ra, realizou, no ano passado, vários I primeiro número, pelo que sauda-
refeição no Refeítorío Central, Cr$

Cada mesa Redonda terá, de acor-
- em 1855, em NiLerói, faleceu trabalhos de grande importaneia, mos', uma vez mais, com votos de'

2.364,40, em quarto externo Cr$ I

do com o calendário estabelecido, o 2° Visconde de Caravelas, Ma- relacionados com as atividades mi- prosperidades, com as manifesta-

2.4.42,80 e para casal. em. idênticas· Ia duração de sete dias, podendo os noel Alves Branco, nascido na nerali,)gicas do país. çõ.e,s. de nossa gratidão pela sua

condições, Cr$ 4.670,00 e Cr$ ."

Congressistas estender por mais Bahia em 7 ele junho de 1797; Assim, foram feitos, estudos. sôbre visita,
4,748,40, respectivamente.

três dias a sua permanencia no Ho-
- em 1867, o 3° Corpo do Exér- carvão e agua subterranea no Piauí'

É o seguinte o "Calendário No-
,

tel, gozando dos descontos especí- cito Brasileiro, sob o comando do na Bahia para conhecimento das re-
minativo das Mesas' Redondas", que ·�I

ais fixados. Os agentes da "Panair Marquês de Herval (general Ma- servas de cromo de manganês, ten-
foi elaborado de acordo com o as'_

�

do Brasil" cobrarão dos excursio- noel Luiz Osório) começa a de- do sido mandada para ali uma son-
sunto e o interesse que liga a cada P

,-

d t té 1 z .

nistas as importancias totais de ca-
sernharcar em Tlapirú; da própria também para pesquisa

revisao o empo, a e as <i.>

um dos'excursionistas:' 1 d
da excursão, compreendendo as pas-

- ,em 1892, em Joinvile, neste de aguas subterraneas. ioras o dia 13.

sagens aéreas de ida e volta, bem 1) de 2 a 8 ,rJe agosto, Semana dos Estado, foi criado um Corpo de Na região nordestina realizaram- Tempo: - Bom.

como todas as despesas de hospe-' Exportadores e Importadores, 2) de ,Bombeiros, composto exclusiva- sr sondagem de minas de tunguisté, 'I'emperatura : - Estável.

dagem no Hotel Quitandínha, du- 9 a 15 de agosto, Semana do Vestu- mente de voluntários. nio, na cidade de Parelhas, no Rio
Ventos: - Variáveis, modera-

rante uma semana. Os mesmos a- ário, Couros, Peles e Calçados; 3) André Nilo Tadasco Grande do Norte.
dos.

gentes estão habilitados a prestar de 16 a 22 de agosto, Semana das No território de Fernando Nero-
'I'emperaturas extremas de hoje.'

todos e quaisquer esclarecimentos Fiação e Tecelagem; 4) de 23 a 29 «Alterosa;) nha, foram classificadas vinte e
foram: Máxima 25,7; Mínima 17,:1.-

aos interessados. de agosto, Semana das Industrias tres amostras de aguas subterrane-A·' ";'- -'1
'-

No intuito de tornar a estada dos Quimicas e Farmaceuticas; 5) de Recebemos e agradecemos a vi- as para abastecimento. ssoclaçao «' rmao
excursionistas repleta de atrativos 30 de agosto a 5 de setembro, Se-

sita que nos f'êz neste mês de ju- Na parte concernente aos recur- Joaqul·m>'
.

o Hotel Quitandinha organizou es- mana do Transporte; 6) de 6 a 12 lho "Alteroso" a grande revista sos minerais, constatou-se ali a exis-

plen :I. I ' . d t b S
.

que se publica em Belo Horizonte tê
.

ri l' A di -eto
'

lerá d
.

C IC os programas artísticos, so- e se em 1'0, emana das Industrias encia ' e ca carios próprios para a
II na que era e gerar 03"

ciais e esportivos, bem como inte- da Construção e do Mobiliário; '7)
e que é conhecida como "A grande fabricação de cal e fizeram-se oh- destinos da benemérita Associação,

t
'

it d 3
revista da 'farnilia do Brasil". I

-

J ,,' 't di I'
ressan es VISI as aos recantos his- e 1 a 19 de setembro, Semana das

• servações sôbre jazidas de fosfatos .
rrnao oaquirn, a ra iciona ms--

toricos de Petrópolis. Em nenhuma Industrias Extrativas; 8) de 20 a 26 de guano. tituição que mantém o Asilo de

oportunidade será exigido traje a de setembro, Semana da Pecuária Irmandade doSenhor No Espirita Santo, foi feito Um
Mendicidade e a Maternidade -r»,

rigor. (Frigorificos e Marchante); 9) de J d
reconhecimento pormenorizado das

Carlos Corrêa ", foi eleita em as-,

Colaborando com a iniciativa da 27 de setembro a 3 d� outubro, Se- aSDS OS Passos e condições das jazidas de areias mo-
sembléia geral ortiinária a 4 do-

Exposição, o Hotel Quitandinha e mana das Cooperativas de Produ- D. de "arl.dade
nazí.dicas e na Paraíba levou-se'a mês p. passado e ficou assim oro.

a "Panair do Brasil" concederam ção, Consumo e Crédito; 10) de 4 U termo um reconhecimento prelimi- ganizada.:

facilidades excepcionais aos excur- a 10 de outubro, Semana do Café Ficou assim constituída a Mesa nar em relação ás jazidas de apatita.
Presidente - Clementina Faus-

sionistas. Para dar uma idéia do in- (Produtores, Comissários, Correto- Administrativa da Irmandade do Em Minas Gerais foram feitos re-
to Barcellos de Br-itto (reeleito) �

teressc que está despertando entre res, Maquinistas e Vendedores) ; 11) Senhor Jesus dos Passos e Hospí- conhecimentos sôbre possibilidades vice-presidente - Osny Ortiga;

nós essa grande oportunidade con- de 11 a 17 de outubro, Congresso tal de Caridade, para o biênio econômicas e origem niobio _ tan- procurador geral - Roberto Mo

cedida pelo Hotel e pela - "Panair", Nacional de Economia; 12) de 18 f91!8-1950: talatos, bem como estudos prelimí-
ritz (reeleito); 1° secretário -

basta assinalarmos que ontem, na a 24 de outubro, Congresso Médico Provedor _ Des. João da Silva nares das rochas potácicas para a
José Livramento de Abreu; 2. se-

vítrin dA' 1 I f í f b
' cretário -:_ Silvio Machado (re�

I e a gencIa oca oi coloca- Homeopata; 3) de 25 a 31 de ou- Medeiros Filho; vice-provedor - a rIcação de fertilizantes e de pro-
.do um pequeno cartaz anunciando tubro, Semana dos Proprietários- e Des. José Rocha, Ferrei,ra Bastos; dutos de vi,dro.

. eleito); tesoureiro - Rodolfo Ma-

essa grande chance que era ofere- Corretores de Imóveis; 14) ,de 1 a secretário _ Professor Luiz San-
noeI Vi,eira (reelei,to); sub-tesou-

cida aos interessados, e quatro ho- 7 de novembro, Semana dos Enge- ehes Bez,erra da Tridande; adjun-
reiro - Nestor Luiz Teixeira (re-

ras após já subia a dezenas o nume- nheiros.; 16) de 15 a 24 de novem- to do secretário - Jüsé Tolentino Me'dl·da preventl·va eleito).
'

d
" I Somos gratos. à' comunica"ãor

ro e pessoas InscrItas. bro, Semana dos 1\Ke'dI'COS', 17) de de SOllsa' tesoureI'ro Roge'rI'o P t P
't

m
"

-

on a oran, 12 (UP) - Não há que, a respeito, nos ,fêz a, Secreta-'
/Na rápida palestra que ontem 22 a 28 de novembro, Semana dos Gustavo da .costa Pereira,' pro- t'a e o momento, nenhuma informa- ria e ',apresentamos votos de feliz

mantivemos com o sr. Alexandre Advogados', 18) de 29 de novembro curador geral - CeI. João Cândi- - .

, çao maIS positiva sôbre o que esta- ,gestão á novel diretoria.
Konder, inspetor da Exposição que a 5 de dezembro, Semana da Odon- do Alves Marinho; mordorr') do ria acontecendo no Paraguai. Cor
veio a Pô1'to Alegre orientar O lan- tologia; 19) de 6 a 12 de dezembro culto - Júlio 'P,ereira Vieira; mor- rem nUll)erosos e desenconjt'rados
çamento dessa excursão, fomos in- Seman,a do Comércio; 20) de 18 á domo dos ór1ãos - Álvaro Soares boatos, em vista do fechamento da
forma,dos que. "as Mesas Redo?�as 119 de ,dezembro, Semana das Indus- de Oli,1,ieira; mordomo dos expos- fronteira pelo décimo-primeiro Re
a serem realIzadas na ExposIçao, trias.· ,tos - Nabuco Dua'rte e Silva. gimento de Cavalaria brasileira. A

Agradecemos a g"entileza da co chegada a território nacional de
municação 'que nos foi feita a r8'S- várias familias paraguaias, fugid�s
peito pela: SecIletaria da benemé de Pedro Juan Caballeiro, refor-
rita instituição e formulamos os

çou os boatos de que grupos arma-
nossos votos de felicidade á nova dos.de "colorados" e "guiones" es-

administração. cidade bgâOO Hlgf elnN l,tohrdlb
tariam marchando sôbre aquela ci
dade. Anteriormente, os mesmos e-

lementos teriam atacados as 10caJi
da,des paraguaias de Capitan Bado e
Bela Vista, também situada na fron

teira. As autoridades brasileiras de

clararam apenas que o fechamento
da fronteira era uma- medida pre

ventiva, nada mais dizendo.

QUITANDINHA
morto;

- em 1632, nos arredores ele

Recife, os holandeses foram repe

lidos pelas tropas de Matias de

Florlan6polb, '3 de 'ulho de 1948

- em 156G, próximo á Paquetá
Rio), travou-se renhido combate

naval, entre uma flotilha de ca

noas, comandadas pelo Capitão
Mór do l<':spirito Santo, Belchior

de Azevedo, e uma ·.ele Tamoios sob

a direção de {5:úaixara, que foi

Hio, 12 (AN) - Conforme 'estava

•••

SERVi"CO-ÔE
. .

METEOROLOGIA

....--- ..�..���..��.....ARNOLDO 8UAR� GUNEO
Cliniea Odontololria

NOTUR�A
Das 18 ás 22' horas, com hora

marcada, a cargo d·e abalizado pro--
fissional Se ricos quereis fiCH

Rua Arcipreste Paiva 17 De modo facil elegeI '

Fezei hoje uma inscrtoao
No Credito Mutuo Predial

Telegramas retidos
Na Chefia do Tráfego Telegrá

fico, desta capital" há telegrama,s;,
retidos para Maria Inácia, Alvesy
Ter,esa Silveira, ,Dionísia Bicoski�
Maria Harger, Edite 'Romão, Gual
ter Silva, dr. Nilton Batista, AI"
fredo Labes, �emiro Silva, So
naide Silva, Fermino Costa, Alme�
rinda 'Doloz, João Nogueira Car

neiro, Rosalina Villa e Ivo Schi-'
listing.

/'

rALICIO DO GOVERNO
.

O sr. dr. J?sé BOa'baid, digno Presidente da Assembléia Legisla-
tIv,a no exerClCIO do cargo d·e Governador do Estado, recebeu o se
gumte telegrama:

.

"De Biumenau, 10 - Queira o nobre amigo e ilustre governante
aceIt-ar o meu afetuoso abraço de agradecimento pela honrosa home
nagem que me foi prestada ,pelo Govêrno do Estado com a assinatura
do decreto 268. Cordiais saudações. (a.) Udo Deeke".

�con�mize adquirindo
títulos da União America
na de Capitalização S.A.

COURA CaSrA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

Justiça do Trabalbo
A Junta de Conciliação ,8 Julga

mento da Justiça do Trabalho, tem'
na pauta de ,seus julgamentos pa
ra a s.essão de hoje, às 14 horasr
o pro,cesso n. 69, em que é recla

mante ·josé Joã:o da Silva ,e recla
mado J'oãõ Ca,rlos de Oliveirrt Go-'
mes. Objeto: Indenização, aviso·

prévio, férias e ,salário.

A V I S O
O CRÉDITO MúTUO PREDIAL, COMUNICA AOS SEUS ASSOCIA

DOS QUE MUDOU SUA SÉDE PARA A PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.
22, SEGUNDO (2°) ANDAR DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O RES-
TAURANTE PÉROLA.

De três à zero (ou quatro, 'se contarmos a crase), a U.
D. N. venceu o P. S. D., em Corupá!

'Quem o diz é o Diâl'ÍO. As urnas 1alaram linguagem di
ferente: 261 votos pes'Sedistas contra apenas 41 da U. D. �.

Se isso ·é vitória, que a U. D. N., nas próximas eleições,.
,continue vencendo, ..

GUILIlERllE TAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


