
Presidente 'Dulra ;'será saudado
pelo sr, Merêu R'a-mos'

Será inaugurada boje, DO Rio, a nova séde do P. ·S. D. A'
ocasião, 8. Exa. o sr. 6eDera� Eurico Gaspar Doira, eminente

Chefe da Nação; será saudado pelo sr. Nerêu Ramos,
presidente do Partido Social Democrático.

o

-------

A Comissão Diretora Namonal. por unanimidade de vot08,
reelegeu o nosso �preclaro conterrâneo, sr, Nerêu Ramos,

presidente do Partido Social DemccráUco.
I Na assembléia LegislatiVã-
Queda da Bastilba. - Congratulacões ii
Minas e ao Amazonas,'" Telegramas á
bancada

_,p,ôssed ísta-Ontras notas
Com a presença de srs, repre- corn a palavra, requereu, também,

.� sentantes, esteve reunida, ontem, idêntica homenagem ao Governo a

ARRUDA B..A.Jl08 em mais uma sessão ordinária, a. it Assembléia do Estado do Amazo

Assembléia Legislativa, dirigindo! nas, pela mesma razão, o que foi
os trabalhos o sr. Saulo Ramos. ;;vrovado pelo Plenário.
Do expediente, cuja leitura se se- Em seguida, não havendo maté-

guiu à aprovação; da ata da sessão rva e nem orador foi a sessão sus

anterior, consLou matéria que ca- pensa e outra convocada pará hoje.
reccu de importância. u mesma hora.

I

Qtteela ela Bastilha Telegramas li bancada pesseâista
O primeiro a falar foi o SJ'. Braz O sr. dr. Nunes Varela, ilustra

Alves, do P, T. B., único inscrito Iider da bancada majoritária, re

para a hora do expediente, o qual cebeu os seguintes telegramas:
teceu comentário ressaltando o f'ei; "Rio, - Acabo visitar Aderbal
tr) J�erói�Q elos que, em França, aca-'I (��1 .n�me da v:loros.a bancada pes

l�al'all1 com o célebl'� cárcere, cujo' �,edI�ta. A todos envia, por seu alto
rato se comemorou no dia de on-

I Intermédio, seu afetuoso e agrade..
tem. Requereu, afinal, voto de 1'8-

cido abraço. (Ass.) Joaquim Ramos•.
gosíjo pelo transcurso de tão grata "Rio, - Estou muito sensibihza
data, bem como se comunicasse o

do aos prezados companheiros pelo;
fato ao Embaixador da Franca no

seu telegrama amigo de 3 do cm'.

Brasil. Em discussão, falaram, aín; rente. Cordial abraco. (Ass.) Nerêui
da, os srs, Raul Schaefer, do PSD., Ramos".

.

este proferindo eloquente improví- Telegrama do Vice_Presidente·
so em que ressaltou o heroismo do Nerév. Bamos
povo de Franca, e; ainda, o sr, J. O sr. dr. Nerêu Ramos, preclaro'
J. Cabral, da U� D .. , N" ambos Vice-Presidente da República, en

apoiando a pro'posfção trabalhi&ta, v íou à Assembléia o seguinte tele-.

[11 � ANTIGO msaro nll II.ANTA C.&TA!UNA

'Detrl.tArle • .o. Goro.tea SIIl NEI NOCETI - Diretor Dr. BUBENS DE
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Anl) XXXV I Florianópolis Quinta·feira 15 dI Julho de 1948 I H. 10.298

Convenção Nacional do P. S. Democrático
Os delegados cctormenses

'.

Damos, na qua-dro abaixo, a relação dos dele gados que reprei3entarão o P. S. D., secção de Santa
Catarina, na grande Convenção Nacional pessedista, a instalar-se no pl'óximo dia, 17, na Capital da
llcpúblíc.a �

-,
.

.

• _

Municípioi ",� ��,: Presidente do Diretârí»
. ,,!--

- ,#;.,..'
.

...! '

"At'ât'l),ugüâ ;;;;;!" ••••••••••• Altícimo 'I'ournier
!�hi.!(ll11lí'f .. ,..... • •••••••• � • • Itamar Cordeiro
�ig'Ll!lyu ... , .. ,;.,.... ••••••• Hugo Amorim
Blurnenau """"" ,.,... ..• João Gomes Nóibrega

Arno Oscar Meyer
Raul Schaef'er
Waldomiro Schroeder
M. Siqueira Belo
Olivérjo V. Côrte
Antônio FadeI Filho
-Gaspa rino Zorzzi
J. Estivalet Pires
Elias Angeloni
Graciliano. ,T. Almeida
'Serafim ·E. Bertaso
.Pedro Lopes Vieira
Vital Franca
Heinz Fiedler
Pedro Bittencourt
Germano Brandes Jr •

Wiegand F. Weinert
Heitor P. Liherato
Osní Pereira
Walter Breífhaupt
dente

Orestes F. Bonato
Ademar Garcia
Vidal Ramos Jr .

Pompílio P. Bento
Pedro Kuss
José Valentin Borgonovo
exercício
Waldir Coimbra Bitencourt Co-
trim
Ivo Silveira
,Lauro Soares
Antônio Francisco Peixoto
Vitor Bu])r
Joaquim Rigo

Ivo d'Aquino
Ivo d'Aquíno
Celso Ramos
Antônio Vitor ino Ávila Filho
João G. Nóbrega Rudolfo
Kraemer
Nerêu Ramos e Agripa de Castro
Faria

Celso Ramos
Celso Ramos
Ivo d'Aquino
Ivo d'Aquino
Rogério Vieira
('.eIso' Hàm·G;;
Ivo d'Aqulno
Eli1'l.s- Angcloni e Ado Caldas' Fa-
raco
Ivo d'Aquino
Celso Ramos
Wilmar Dias - Joaquim Madeira
Neves - Nerêu Ramos - Pedro
Lopes Vieira - Ivo d'Aquino -

Rogério Vieira - Agripa C, Fa
ria _. ,Gelso Ramos
Ivo d'Aquino
Rogério Vieira
Rogério Vieira
Vitor Félix Deeke
Ivo d'Aquino
Waldemar Grubba
Rogério Vieira
Vldal namos Jr. - Armando na-

Bom Retiro ........•• • ••••••• i.

Brusque '......... ,.:•.••, :

,
Campo Alegre .,'

_

••••••••

Caçador • • � , ,... • ••••• '

Canoinhas '.. �....... • ••

Camboríú " .•. ,.. . .••••••••••

. {�a1))P#os .

Novos •. � 1 ... , • •••• ti •

COll(;Ol'd�a ,.',., ,',. , "."•••
Cresoiuma .....• • ..•• e ,... ••

{
Congratulações

Outro orador foi o sr. Fernando

Melo, udenista, que reque,reu voto

de congratulações ao Govêrno e à

Assemhléia do Estado de Minas Ge

rais, pela passagem, ontem, do pri
meiro aniversário da promulgação
da sna Constituição.
Apoiando-o, 'falaram, ainda, os

srs, Ylmar Corrêa, do, p. S. D" que

disse da satisfação de sua bancada

em assim proceder, ,e Braz Alves,
do P. T. B.

O ,sr. AI'oldo Carvalho, da UDN.,

gr-ama : .

"Deputado Saulo Ramos - llll'Csi

dente Da As�embléia Legislativa.
Nesta. - Do Rio - 564 - 36.853-

_56-13. Acuso recebimento tel'egra
ma em que me transmite apêlo As.

sembléia referência industria car

voe ira. Podem ilustres membros

�\ssembléia Estado ficar certos de

que farei o máximo do esfôrço qu-e

possa sentido ver amparada indus··

teia de tão alta importância para a

economia catarínense. Cordiais

s:mdações. Nerêu Ramo's".

Cur-itibanos ••..• • ••••

Chapecó ,. . .. ,.... • •••

Ftoríanópolis ......•• . .••.••••

Gaspar ..... ,., ...•. ,.. • .•••

Ibirarna .......• .., .•• ._. • •••

Imaru
í

•• ' •• ' •••••••••••••••••

lndaial , ,.,... • .•.•••

Itaiópolis , " ...••• • •••••

Ilajaí ..,... . .....•••

•Taguaruna , .•..•••• ••

.Taraguá do Sul • •••

Joaçaba ", .. , ,.. ..'....
.Joinvile '... ., .. ,. . ...••

Lajes ,. ., ...••••

Laguna '" ......•..•

Mafra • ...•••

Nj3va Trento ............•..•.•
,Orleães ... ,.... ., .... ,'.. • ••

r Palhoça "" : .. ,. • •.•4.

,�,/ Pôr lo União . ...•..•••

.,._,,- Pôrto Belo .......• , .....••••

Rio do Sul • ..•.••••

Rodeio ,-.. ,.. .......• ••••.••• Olívi-o ,N6bre<ga '

Serra Alta ..... ,........ ••• • -Domingos Albino
S. Francisco do Sul ..•..7..... João IMu-chado Pacheco
S. Joaquim .. ,..... •••••••••• Valério Gomes
São José • •••••••• 00 Teodólindo Pereira
Tijucas ., .. ,.,... •.•••• ...... Jaime Sa - ,Presidente
'I'imbó ........ • • • • •• � •••••:.'1 � cí-cio
Tuba'l'ão .. ,....... • ..... :.� ...' : Zeferino Burigo
U�·us.sanga .••••••••• .. •.• n:n'Al.J l lVIá:rio Pôrto Lopes -' Pte.
VIdeIra 00 :•••.�: cicio

Více-presí-

Pte,

mos
Nerêu Ramos
'Celso Ramos
Ivo d'A!quino
Nerêu -Ramos
Agripa de Castro Faria
Ivo cI'Aquino
oJlogério Vieira

, ,Hel'melino Largura
Ivo d'Aquino
'-

,

Rogério Vieira
AgTipa de Castro Faria

exer-' 'Nerêll namos e Celso Ramos
Rogério Vieira
Nerêu Ramos

exer·· Rogério Vieira
Anes • GualberLo
Anes Gualberto
Angelo PO,nzoni

o segundo setor do plano SALTE
Rio 14 (A. N.) - Encerrada a dos ,em conjunto e em

,.ltf·eita:parte' do plano S.ALTE, que trata coordenação, dentm i:f .'. ais

da saúde publica, passaremos, ago- setores do referido ]lIa. o se-

ra, a divulgar o segun�o setor - ,rla imp,bticável quaLquer S?lq.�.«ii"Alimentos. An�es de mars nada, é çao umlateraL O p1ano aborda ,'tlí,� �
bom eselarecer ,que todos os pro- dos -os assuntos da producão ae

.

blemas nacio_>4áis, focalizados pelo gêneros alimentícios em nosso

- plano SALTE, devem ser resolvi- país. Trat.a, igualmente, aJ.é·m da.

dislribuicão dos artigos produzi�

S C I R
dos e das necessidades do consu

r.. e so amus mo nacional, da conservacão do
solo, defesa sanitária vegetal, imi�

gração e colonização, mecaniza�

Cão agrícola e das fazendas educa.
tivas. O aClIcwr é· o' p'rimeiro gêne
ro examinado. Sa!be-se 'que no mo

mento ,são anormais· aiS sua.s con

dições, e por isso o g'ovêrno apre
sfnfa várias medfd:a1S' eoncernentes
à produção e ao eomércio do re

ferido artigo. Preliminarmente,
deverá 'fomentar o consumo inter
no de açucar pelo barateamento
da produção e pelo estúnulo, pOI'
todos os meios e modos, da. indús
tria ,de doces, compotas, ,etc., com:

o que não só se elevará o padrão
alimrm.i.ar da populacão, como

T , , r

Júnior

em

Da Capital Federal, onde 1'01':1
em visita ao seu venerando g'enitor,
sr. CeI. Vidal Ramos, que se encon

tra enfermo, regressou ante-ontem
o nosso ilustre conterràJlt'o sr. CeI·
so Ramos, prestigioso presidente da
Comissão Executiva Estadual do P.
S. D.
No aero-pôrto da Base, ,) distinto

viajante recebeu cumprimentos de
inúmeros amigos, correiigionários
e pessoas de sua exma. família.

.'

';'.,:",;"..t.ijJ!lI"'!I��'� ".

RE�P·ON·DL lOBrasiJ.Da�ãodeim-
niinutos no gabinéte do' ge'heral 'p8rtânci� industrialMarschall. Nada se sabe quanto ao

Fio, 14"(A. N.) _ Ü Conselho de
te<or da nota. "

'Açl.:1Tl'inistração da Repa·rtição In-
resposta russa ao protesto ociden- Wasl1I'ngtoIl 14 (D P ) O, ". '-. s ternacional do TraJbalho, em sua1a1 contra o bloq'treio' de' ·Berlim. I11eI'os dI'plon1a'tI'coS mostranl. -se sur- última reunião, recebeu o BrasilNada se divulga sôbre o conte.udo presos com a decisão da Russia

como seu membro permanente,.fIa nota. responder neste momento as notas classifieado entre as sete naçõesWashill!!ton,,14 (D.P.).- O em- dos protestos alI'ados Segund� ,
. o as de importância industrial eonsi-

baixadoar so.vie.' t,.ico, Al,exander Pa- meSlTIaS fontes os Estados Unl'dos, derável, segundo o voto daquelenyskin, 'entregou hoje a resposta so- Grã-Bretanha e França entraram de órgão que -assim o decidiu. Nessa
viética ao protesto norte-americano antemão em entendimento sôbre ocasião, o senhor Afon.so Bandei
contra o bloqueio de Berlim. Pa- "qualquer eventualid"ade", quanto à ra de Melo, delegado do Brasil,.J1yskin permaneceu apenas cinco resposta soviétrca.

, proferiu uma alocucão em que ex-

MOSCOU
Londres, 14' (UP) - 'O emba'ixa�

dor soviético,. Jorge Zarubin, entre
gou hoje á Chancelaria britanica a

pressou seu contentamento em as

sistir à consagracão do Brasil co

mo nação de alta importância in�

dustrial, conforme havia procla
m:ado a a1Jtoridade do Conselho
daquela Repartição Internacional.
A posse do Brasil no Conselho se

efetuará em serei'nbro vindouro. Continua na 3a. pág

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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G,tr,tfltAZ IA !
Além das dõres agudas dá>

má digestão, ha o incomodo sociali.
do máu halito e da azia. Com o use

ao saboroso c PÓ Digestivo De Witt ..

desaparecem tais vexames e a..
E indicado nos casos de Iraque- dõres , pois este remedio moderno-

za, palidez, ma"'Jreza e fastio, por- corrige o mal no seu inicio, graças»
uh • sua formula moderna: Diastase-

que em sua fórmula entram.s s·
de malte para estimular a digestão,..tâIicias tais como Vanadato de só-
Kaolin para proteger as mucosae-

dio, Licitina, Glicerofosfatos, pep- gastro-intestinais, Carb. de Calcio.·, J
sina, noz de cola, etc., de ação Carb, de. Bismuto, Carb. de mono-r- "

aodico para neutralisar a acidez ex-pronta e eficaz nos casos de tra-
cessiva, que é a causa principaf-queza e neurastenias. Vanadiol, é
da azia e das contrações gastrrcas...

indicado para homens, mulheres, Para livrar-se da indigestão, peça,
crianças, sendo sua fórmula conhe- Pd ftcida pejos grandes médicos e está

I �:JvIWi'/t"licenciado pela Saúde Pública.
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Dlntor:<RUBENS A. RAMÓS
I'riprletAri•• Dlr.-GeraM

SIDNEI NOCETI
DAr.iH 4. aMach,
GUSTAVO NEVES
Chefe de Padna.;I.:

ntANCISCO LAMArQUW
CiteI. III. Ülllr.uI.:

mr&Qrm: CABRAl· DA Ba,..,
RtlVresentant.:
A. S. LARA

a•• D•••"or Dantae, 4. - ItI
andar

l'_tI- 111-1'24 - Rio II. Jã..tr.
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Viacão Aérea
Horário
Segunda-feira

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

Norte
Terça4eira

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 - i2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

'Norte
'CRUZEIRO DO SUL

13,55

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 _ i2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
Domingo

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

--------��,......,__,

Seu

Auto-Viação Catarlnense - Tubanio
- 6 horas,
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas. t
Expresso São Cristovão - Lagun, -

7 horas. ,
2Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itajal - Itajal - 1� ho-

ras
' .

E,ãpido Sul Brasileiro - Jolnv!le - àa
5 e 14 horas,
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - ás

- 6 horas.
'

SEXTA-FEIRA
Rodoviãrla Sul Brasil - POt'to Alegre

- 3 horas,
Auto:.Vi.ação Catarinense CUrlt1bs

- 5 horas.

I Aut()..Ylaçãa Catarlnense
- 6 horas.
Auto-Viação CBJtilrinense - LalrUll8

....:. 6,3-0 horas.
Expresso São CrLstovAo - Laguna -

7 hMa�
.

,

Auto-Viação líaja! - Itaja! - 1t1. ho-
ras, IE�presso Brusquense Brusque -

16 horas.

IRãpido Sul Braallelro JomvU" -

_
às 5 e 14 horas.

a
BABADO

t- ;í:�j!�a�:; Br�si:::n: J01n=t1� ,I ençao,às 5 e ]9 horas.
- 6 horas. VENDEMOS OS SEGUINTES MA.
A t via

-

C tarlnense Jolnv1le.
_ 6uh�raS�ao a

QUINÁRIOS
Auto-ViaçAo Ca-tarlnense Tupar!o 1 Máquina p/beneficiar arroz,- 6 horas.
Expr�sso São Crtstovllo - Laguna - com pouco uso, da afamada mar-

7 horas.
"TONANNI" d' b 'dExpresso Brusquense - Brusque.- ca' com OIS rum o-

H horas I 1 'f' d d t' "TRIERAuto.viação Itajal _ Itaja! _ 13 ho :ces e c aSSI Ica or e IPO, "

raso
"

capacidade para 60 sacos de 60
Expresso Brusquen,se - Nova Trento. . .

- 9,30 horas. qUIlos, benefICIados em iO horas
Expresso Glória Laguna - 6 1/2 de serviço,.e 7 1/2 horas.

- --_ i Motor DIESEL, -sueco._de 20
() VA.LE DO ITA.,iAJ H. P. efetivo, da afamada marca

Proeurem na Agênd& "BOLLINDRS", completamente no-

Progresso, voo

LIVRARIA 43, LIVRA.RlA 1 Dinamo para 6.000 velas, com

ROSA I instalações completas, isto é, qua-

___________
dro de !Dármor.e cotn reostato, am-
perimetro e demais pert'ences.

Horario das elopre
sas rodoviarias'

�EGUNDA-FEIRA
Expresso São Ctstóvão - L&gtma

7 horas.
16 horas,
Auto-Vlação Itaja1 - lta:ia! - 13 00·
Expresso Brusquenae - Brusqut: -

raso

Expresso Br-usquense - Nova Trento
- 16,30 horas,
Auto-Vlação Catarlnense

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense
,- 5 horas.
Rodoviária Sul-Braall - POrto Alegre

- 3 noras.
Rapido Sul-Brasll�iro - Joinvlle -

'

As 5 e 14 horas,
't'ERÇA-FEIRA

Auto-Viáçlio Catarinense - POrto Ale,
gre - 6 horas .

A uto-Vtação Cat.arlnense
- 5 horas
Auto-Viação Catarínense

- ti horas.

Auto-Vtação oatartnense
- 6 horas,
Expresso Slio CristóvAo - Laguna -

7 horas.
Empl'ésa Glória - Laguna - 7�

e 61,.2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

UI horas. I
.A-:to-Viação Haja! - Itajal - 15 ho-

ras,
11Rápido Sul Brasileiro - Jolnv e -- às

5 e 14 horas.
QUARTA-FERA

Auto..viação Catarinense
-- 5 horas,
Auto-Viação Catar.'lnsnse

- 6 horas,

Auto-Viação CatarlnenBe
- 6,30 horas.
Râpzdo Sul Brasileiro - Joinv1le - à8

5 e l4 horas.
Expresso São CrlstovBo - Laguna

7 horas.'
Expresso Brusquense - Brusque

16 horas,
Auto-Viação Itajaí - ltaJa! - 1t1 110-

raso

Expresso Brusquense
- 16,30 horas.
RodoviArla Sul Brasil - POrto Alegre

- 3 horas.
QUINTA-FEIRA

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

- 5 horas.
.kuto-Viação Catarinenae

- 6 horas.

Jolnvlle

Curitiba

Curitiba

Jolnv1le

IH...
.....
"'I,••
._.,

Nova 'l'rento

Joínvíle

porto

Curitiba

Joln...Ue

Jolnv1le

processo de naturaHZàção
ainda não foi despachado?Escreva s,em demora ao Escl'itorio Juridico e Administrativo

Ca.ixa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse EscrItorlO se encarrega de acompanhar e requerer no Minis�,ério da
Justiya o que, nece.ssario for á sua concessão, bem como, de registro Ide dJploma, dlvórclO e novo casamento, certidão de nascimento e de ,pasamento de qualquer parte do Paíz. f

····N Ã: O E' S QUE ç AI
. .

•

'.s\:thitúra·ria 'Cruzeiro dispõe ago1 TrIlhadeIra p/arrolZ. com capa� ," ,. ',' _ .. ,

'...
'd d 250 d"

. ... ra - d4S••melhores proflsSllonals da··CI ao e para sacos lanoso
. ... •

1 A d d ,d: d'
'

t ': Cidade para' lava. r, passar e tmgJ'"ra o e OIS· ISCOS para rª_ •

lô
-

"-f
.. . ..

pe SIS ema SUIÇO.tor, marca "O_LIVER". R. Tirade,ntes 44 _ Fone 1022.
1 Semeadeira de oito linh_as, _ ...••... _ .........•. " ........•

americana, mama "THOMAS" FRAQUEZAS EM GERAL
p/arroz ou trigo. V I N H O

'

C R E O S O TA DO
Os interessados queiram dirigir- «SILVEIRA«

se á IRMÃOS GLAVAM, Florianó- •............. . .....••

polis, Rua João Pintai n. 6 _' Cor-
,

Seu Terno tem manchas'!

respondência para Caixa Postal 42,
, Tinturaria CRUZEIRO

Rua Tiradentes 44Fpolis.

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 extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, [Iara lâmpada extenaíva, 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 aeródromo do Aéroclube, em São José.
Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

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

Cofre Berta

HÁ 17 ANOS FAZEMOS:
Para os interessados diretamente:
MINISTÉRIO DA JUSTICA: naturalisação e direito do estran
geiro. titulas de cidadanía.

MINISTÉRIO DA EDUCACÃO e Saúde Publica: registro de di
plomas, colégios e prolessõres. Subvenções. Recursos. Analise
e licença de produtos químicos e farmaceuticos. alimenticios

<tinhas, etc.),
MINISTÉRIO' DA AGRICULTURA: Produção Animal. Produção
Mineral <j�zidas, licenças, pesquisas).
PROPRIEDADE INDUSTRIAL: Marcas Q Patentes. Nome comer-

cial. Invenções. Privilégios.
PROCESSOS EM GERAL EM TODAS AS REPARTICÓE:S PÚBLI
CAS NO D. f'fJDERAL: IdSTITUTOS. BANCO DO BRASIL. CAIXA
ECONOMICA FEDERAL. Damos amplas referências bancárias.

Pll.RA OS ADVOGADOS: Processos em gráu de recurso. e de
competencia originária, 110 Supremo Tribunal Federal. Tribu
nal de Recursos. Sup. Tribunal Mi!itar. Tribunal Marítimo, Tribu·
nal Sup. do T!abalho. Tribunal Sup. Eleitoral.

PARA OS AEROCLUBES: Ampla assistência bur�crática e

material. junto á Diretoria da Aeronautica Civil (M. Aer.)

ESCRITÓRIO FERMI NDO DE CASTf O
R u a- M é x i c ,o r 41 - 1 0.0 - R i O

Fones: 42-7294 e 32-7399 (rêde interno)

Vende-se cm ótimas condicões.,
Dimensões internas: Altura 6t1. :J
ctms. Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Rua Conselheiro Ma

fra no 35 - nesta cidade.
.................. 0'0 "_

DOENÇAS N;ERV "D'"'IAI?,
Ce. o. ,rO&,rCl.aoc 1111\ ..d.IchU'Ji·'

,.'e... 4oeDçaI! nl!!U'®IIM" ��Ullll.�' t
·nhulu 411� tea!l>o. �!l<l' i',jJ..\llQ ,., ...." .

latUamenu. reJlll<ediáveli1. () ellllr"'l'II".;o�,
drt!;ao, trato i. iporlhtda, M �""'�.
U';!f;UUeaJ' 011 ind.Jví;i:!l(1l1! afe",t14ltf< ...".
.,;> 'm.far'lllifiatloll!. I) glar-,..j·h;i> 1{&.
(,Q.'1I.1 �'" Do<ell.';u !l'll!llittnial filIllJ�'
t .. 'ilJII AJa b"lIat6rl". I!llli'.. &l�"l!ld" !Ji!'tI1'
'lIlfta1lt1.\1t*' e'" 40.",tM ".l"'II'4I� ��,.
o.o_&ce. Ita a.a D..lllttrlll IIID. �..... 'i

Snrs. Industriais!
i Ventilador de ferro, manuaJ�

SRS. ASSINANTES
, . .Reclsunetn imediata
,mente 'qualquer irre
gula:ridade na entre;.is

I'de' seus [orrieee.

': .. :-!.�.-:: ...�.'.' ".-.'..

-�:·���luga-se
.

:1"J,il'Pa. �. confortave} resi-
denci.a, recentemente cons

'truida à rua Souza França.
-. T, átar' Cóm o proprietario>'
? r.u� ,B{qmel1BU n. 68.

FERIDAS,. REUMATISMO E
PLACAS, SlflLITlvAS

,Elixir. de Nogue ira,
Madi'co'ção auxiliar no trotamento;,
. .. .. , .

da '.UlJi.

.

O· êrMito 'Mutuo' Predial, oferee... ·

��� : ��us �s·s.��i�d�s o melhor pIa
'no, DQ melhor sO.l'teio, por Cr$ 5.oCIP'
mensàis.

..................., ,.

: C'H.E·FÍi' ',D� ',E'S,CRITóRIO
Firma industrial precisa'd� pes-

J?a coIJ_l prática de e�c�itório ·�e.. tPscr:itllraçã,o mercantil. '1
, Cartas para Chefe de Escritório,., .�

Càixa 'POEtaI, '139, mencionando ·ha-'
�intà�ões' 'e pretenções.
. "Guar,da-se sigilo.
, , - � .. ..... --

para arroz.em casca.

2 Tratores "FORDSON", sendu
um funcionando e outro desmo�:'
tado.

FARMACI.A ESPERANÇA
do Fal':ma��i!.tJfJO .NILO LAUS

HeJe ....lImltl D.ri • I" ,roleri••
IlllrlllClUl lIl&eieaaill II ..traq.iru - Hea•••W..

liII.rlU - Arti.ciI .t. lt.n�1l11.
lGan.�.". III ex"b .ItM"i!ll�lo ae reecUul\nQ

Telefone a esse número e a bi.. ,

cicIeta da Tin turaria Cruzeiro ràDi- - ,

damente irá buscar seu 'terno.
R. Tiradentes, 44.

" •• � "....... ...... ...... .. .... lO: � ....

Se ricos quereis fica�
De modo faei! elegf31
Fezei hoje uma in�crlçao
No Credito Mutuo Predial
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·"V·d"la eocial E'cos do concurso da Rainha da Cidade

Maynoldi Nunes
Nelson Maynoldi Nunes, Eloah Maynoldi Nunes, Olga Nunes de

Abreu e família, Odete Nunes 'Martini, Juvencio Duarte Braga e família,

José Tolentino de Souza e ÚIl11Ília� Ildefonso Unhares e família e Alcides

Tanlois e família, agradecem a todos que compareceram aO sepultamen
to de sua querida e boníssima mãe, sogra, avó e. bisavó,

_ a exma. sra. d. Diva Delaite
.

DALXIDA MAYNOLDI NUNES,

]Vloritz, digna consorte do nosso ,lis- convidam os parentes e pessoas de suas relações para assistirem à mis-

tinto conterrâneo sr. Carlo� l\l,H·ltZ: O segundo setor_ o sr. Aníbal Clímaco, eonstru� •••
sa de sétimo (70) dia que manaam celebrar no próximo dia 16 do cor-

101' residente em Blumcnau; ('
rente, sexta-feira, no altar do Coração de Jeslls,. na Catedral Met;opo-

_ o sr. Osvaldo Freitas, ,�a(:"'gorj-
' oncluSão) litana, às 7,30 horas, pelo que descl'e já externam seus agradecimentos.

'zado funcionário da Secretaria' da também se fará o fomenlo da 1'ru- �-

.................................•

'Viação e Obras P�l)iica�; ticuHura. Torna-se necessário eli-
R9XY hoje ás 7,30 horas.

_ os jovens Namo Luil, !'ilho do minar os excessos atuais da pro-
UNIÃO ESPIRITA "DISCIPULOS, SERViÇO DE Judy Garland - Margaret O'Brien

\.�� ;oão L�iz ?ui��rtíes CoOa';o. e dução de açucar, promovendo a DE JESUS'"
- Tom Drake

ua esp�sa a e;;"-"II,,, sra. d. :\Jnna ,_
. Assembléia Geral Extraordinária METEOROLOGIA AGORA SEREMOS FELIZES

da Concelçao G. t..olhc,). estudante; expor taçao ou 11 permuta com UtI-1 - 1srta. Alci_na, e Valde.1Htl' ·F.loi, filhos lidadcs excenciais It agricultura e CONVOCA<;AO Previsão do Tempo, até 14 horas Uma combinação perfeita de ev04

do SI' Joao Alcino ele ()I[' (. l' I ,

São convidados os SÓCIOS, para a As· ,do dI'a' 14 cação cOl11e'cl', ..

·

b
.' • V:'lra, une.

I a indúsLria canavieira com ma- semblt'in. Geral Extraordinária, que em. ". I J'
la e musica ...

pu hco aposentado; .,' T N

· -: os meninos Esi.igní, filho <io qUlDas agncolas 'e adubos. O pla- primeira convocação deverá realizar·se empo - Instavel; Temperatura o programa: Esporte em, Mar4

d�stmto casal Joyita da COSLl e Da- no preconiza, também, a extinção
no dia 20 ·de julho de 1948, às 19,30 ho· - Estável; Ventos - Variáveis,

I
cha 128 - Nacional

HVI de. Mour� Lll11a � V"IJerlande- do Instituto elo Açucar e Aleool r�s,. �a s�de �oclal provisól:l� de�t: Ins- frescos; Temperaturas extremas de Censura até 14 anos.

ennque, fIlho do sr. JoJo .Macba- .

t'b'
_ _

' tItmçao, a Rua Tenente Sihmra, ,", nes- l' 1\.1'" 24') M" 19') Pre C '" 3 00

do Jllnior.' J\1ar;!'[-c t"11 1"1 t 1 CUjas a 1'1 ulçOes passarao a um ta Cal,ital, afim de ser dcliberado sôbre 10Je: '1.axlma ,-, f 111lma ,-; ço: r", ,

, ' '_ 1, L 1a ( l.,e a (,0 _ .

RIT
sr. Adoacir Schmi0.t. órgao a ser criado no. Ministério a seglúnte I

A temperatura Máxima de ontem Z - Sabado ás 4,30 e 7,30

-0- da Agricu!tuta, e ao Banco Rural, Ordem do dia ocorreu em. �raran�uá com 31,8 e horas. - Joel MacCrea - Andréa

.....111I11III111.....
como eslá previsto no ante-proje-

1° - Eleição pal'a o preenchimento do a menor MmIma fOI registrada em Leeds e o celebre violinista .Jascha
cargo de 10 Sccretf!rio;

G
DOR DE, lo de reforma do sistema bancário 20 - Outros assuntos de interêsse

Blumenau com 10,8. Heifetz.

I,A.DilA I,fiTA ;;-,i� .. ;'
nacional. Deverão ser' firlfmciadas geral.

MUSICA DIVINA MUSICA

ft�'VRn.ft:t- /J,
as iniciativas lque visem ao aper-

N. R. - Não comparecendo à primeira ('afé Otto traduz qualidad,g! RITZ - domingo: - Gary Grant

) fe' t dO' t'
. convo�r!r:ão tt1Ílnero legal <le sócios, far.. p f I

'

Friccione a garganta e o I Içoamen o a eCl1lca agrícola "� -o «:10 !'O4'>l.l ornecedor. - ngrkl Bergman.

!peito com VapoRub. Também canavieira, bem como as uzinas e
·se-á uma segunda convoc<��ão, no mes-

<icrreta um pouco na língua. ...
-

h f'
lllO dia e local, quinze 111inutos após, de... ••••••••••••••••••• • •••••••••••••

l�
eng'.cn OS, a 'Im-de que melhor se li.berando com qualquer número de ·sÓ· CASA

"ISCfJJ nl�à aparelhem lJara a produção eco- CIOS prescntes. ,MISCELANEA diatri

,lf' ��. n�g nàmica do açucar de superior
Florianópolis, 6 de ,julho de 1948. i t uidora dOI Rádiol R."'C. A

, �mífitlraii.iiWlliZ!f.li!!êí:l'lJimã'liiEl!lm. qualidade.
JOBEL SAMPAIO CARDOSO I Victor.1Válvu181 e DiRco •.

Presidente ! Rua Conselh�lro 1\�afl.'3

DEP. CARDOSO DA VEIGA

Oc?r!'e, nesta data, o aniversário
:�',n!ltahclO do nosso prezado conter
raJ�eo sr. dr. José Maria Cardoso da
Veiga, prestigioso representante do

· 1:' • .H.. P. na Assembléia Legíslati va.
As felicitações que hoje lhe serão
endereçadas, juntamos corrlluuuen
te as nossas.

VIAJANTES
SNRA. BOLIVAli. cosr!\.

Em ônibus da E. A. V. C. regres
sou hoje à Curitiba, depois de al
g�ll�s dias de �stada nesta capital,
VISItando pessoa da íamllia, que se
acha enferma, a exma. sra. <1.

Adclina Barros Costa, espósa do
nosso conterrâneo sr. Bolivar Nati
vidade da Costa, funcionário do
Banco do Brasil na capital para
naense.

Á distinta dama os votos de bôa
viagem de "O Estado".

X ,I X

PAULO E JOEL LANGUE

A efeméride de hoje é assinalada
pelo aniversário natalício dos nos
.sos prezados conterrâneos Paulo e

Joel Langue, os &ên:eos, que pelo DR. JOÃO DE ARAUJO

cavalheInsl�10 e distinção gozam da 'Seguiu, hoje, em avião da Cru-
.melhor estima dos nossos meios zeiro, para Montevidéu, o aballzado
desportivos e sociais, onde dcsíru- clí_ni.co pr . .T<?ão de Arraujo, que
.tarn de invulgar conceito. vai aquele pais amigo assistir um

"-:S numerosas manifestações de curso de 20 dias do prof. Chevalier
amizade que lhes tributarem os Jakson, eminente médico norte-

· seus inúmeros amigos e admirado- americano, especialista em eudosco-
· �es associamo-nos ,iubilosamente. pia, das vias aéreas e digestivas su-

x x x periores, convidado pelo govêrn»
SRTA. LÉLIA r\'IEDEIROS

do
.

prll�uai, especialmente para

r aquele Iirn.

Ocorre, nesta data o aniversário I .

,.:nata.lício da gentilís�ima senhori-
E�LACE TEREZINHA - PAULO

nha Lélia, filha do nosso estimado I Realiza-se hoje, nesta Capital,
'. conterrâneo sr. Francisco.Medeiros II civil e reliaiosamente o enlace
« dõ alto comércio local '..

'" ,

.,'

c

A nataliciante, sunt�oso adorno
mah-irnonia! da ge�tIllsslma e

da nossa Sociedade, em cujo seio! prendada Sta. 'I'erezdnha Ram03

conta com numerosas e seletas ami-Iode Souza Brito, dileta filha do üa

zades, nesta data, ver-se-á, por cer-I pitâo Intendente do Exército Ty-
to, alvo de expr'essrvas demonstra- .

d S
. .

.ções
.

de aprêço às quais, com pra-I
1'10 e ouza Brito, se_:vllldo no

: .zer, Juntamos as nossas. 14° B. C., e exma. esposa el. Ma

nuela Ramos de ,Souza Brito, com

PEDRO XAVIER o 2° Tenente de Cavalaria do

Transcorre, hoje, o nata licio do sr.
Exército, Paulo Emilio da Sil\'u

Pedro Xavier, co-proprietário da Garcia.
Livraria Moderna e pessôa muito O alo civil, que 1 erá lugar na

estimada entre nós, pelos raros do-
í d f b I

. residência da noiva, á rua Boca in-
·

es e a a i. idade� t; distinção. . 1." .. , '.

Aos votos de felicidades de seus
va nr. l-lO, as 10 horas, sera teste,

_�umerosos amigos e familiares', I mnnhado, por parte da noiva, pe
.. J!;IJ1tamos prazerosamente os de "O lo dr. Abelardo da Silva Gomes e
.Estado ". "

.,

exma. esposa. e ([o noivo pelo Co-

· Completa, hoje, ruai ... um auivcr- ronel Jôão Pedro Gay esta. Véra

-sarro o Iindo d'n·()�.) '\ hnar di.!."lO Guimarães Grijó.
filho 'do pintor ·,:o;ll ..�1'I'ÚL(, J' _-'l.(';1I'\' O ato religfoso real izar-se-á na
...Margarida e de D. llouorrua r,:ar'-
_.garida.

Catedral Metropolitana, onde os

Ao aniversariante nossns votos de noivos receberão cumprimentos,
. felicidades. ás 10,30 horas, sendo teslernu-

. " I nhus, por parte da noiva, o sr. Ge-
Vê transcorrer seu nUIVerS;llJO nera! Oswald Cordei d F

.

natapcio, hoje, o !l0sso jovem <:C)]1-: '

o
,

OI' erro ue arras

:�erraneo Joao Albino Margarida, fi- I e exma, esposa, rejn-esentados pelo
Iho do esforçado pintor Acary :v1al'-: dr. Abelardo da Silva Gomes e

garida, e que atu�lmen.te se �lc!la eXQla. espósa, e do noivo Ca-
"convocado no serVIço ati vo do Exér- . _.

.

cito, servindo no 140 B. C.,
.

�om jn tão 'I'yrío de Souza Brito e exma.

função .na Cas.a das Ordens. I esposa. ..

O aI!-lYerSanan�e que há pouco Em viagem de nupcias o dis-
conclUltl com bnlho o Curso de linto' , t .

'

.. '

.'(;abo naquela unidade, receberá as
'

.

e '.en UI OS? casal s-egulI a

· manifestações de aprêço qu'C muii.o com df!_stmo ao llruguai, via aérea.'

merece, � às qmüs os de "0 Estado" : Aos nubentes e aos geIiltoI'es
... :se as!:>oCIal11.

c. � .1 "O Estado" apres'enta felicitações,
",'-ii com "VoLos de muita saúde.

PAR A A

SA Ú DE E
A BELEZA
OOSOLHOS

FAZEM ANOS HOJE:

(

......

colocada no concurso "A Meãhor
Voz Colegial" e o jovem Ondino
Vieira, 20 colocado.
Presentes também, o sr. Américo

Vespucci, Inspetor Escolar da Ca
iital e o sr. D. F. de Aquino, ge-

D.
'ente do Crédito Mútuo Predial.

Iretona da ASSistência Municipal ' ' .

Os servrços da Assistência Muni- las purgativas. 10 litros de Elixir
cipal atenderam, duranle o mês ele I de Bôldo. 2 Litros de Formula 57'
Junho p. passado, aos seguintes ! concentrada. 24 Litros de Formu-
casos: 11<1 78. 48 Litros de Xarope Simples.
Consultas: clínica geral, 65S; pe-"

'

diatria, 372. Yisitas: na sé.le, 1; nos Fornecido ao "Posto 2" do Es-

distritos, 4; hospitalares, 24. trcito : - 2 Litros de Oleo de Ricí-
Intervenções cirúrgicas: na séde, I no. 1 Litro de Formula 92. 1.500

15. Atestados:
-

de sanidade, 8; de. Pílulas purgativas. 500 comprimidos
obito, 2. 'Gabinete dentário: curati-j n. 1. 5 Litros de Elixir de Bô ldo.

vos, 71; obturações, 378. Aplicações' 3 Litros de Solução Lactato de Cal

fisioterá�i�a5: infra-vermelh_o, 38.! cio. 4 Garrafas de Álcool. 3 kilos

Labnrató rio : exames de urrna 22;' 11e Pomada Anti-parasitária. 1 kilo
exames de sangue, 39; exames de' de Pomada Rivanól. 4 kilos de Po

fezes, 48; exames de escarro, 4. En- mada de Sulfa. 1 kilo de Pomada

fermagem: curativos comuns, 307; 50. 1 kilo de Pomada 250. 1 kilo de

injeções irrtra-musculares, 477; ínje-, Pomada Oxg. Am. Hg, 13 Litros de

ções endovenosas, 75. F'armácia r Xarope. 2 Litros de Formula 18

fórmulas fornecidas na Assistência! concentrada. 10 Litros de Fórmula

1.599; aviadas para o Centro de' 6.0. 3 litros de Fórmula 5-7 concen

Pllericutt:ul'a Beatriz Ramos, 383. tra,lia. 2 iitros de Formula 41. 2 li-

SECÇ_":O INDUSTRIAL: - Fa- tros de Agua Boricada. 1 Litro de

bricação do corrente mes: 15 litros Formula 92. 2 Litros de Formula 78

de formula 60. 6 litros de Formula 1.800 Comprimidos 260. 1.000 Com-

50. 2 litros de F:ormula 18 concell- primidos 205. 200,0 de Mercurio

trada. 5 1<110s de Pomada de Sulfa Cromo.� 100,0 de Soluçã'O _de E:edri.-.,
..

:-",,·
. " ..

6 kilos de Pomada 250. 4.000 Pilu- na a 1 ro. ," .. _�,-_.,:, --,-,�
-

.�
,. - .-

O sr. Sidnei Noceti, proprietário 1 patrocinio do Crédito Mútuo Predi
da nossa, folha, n? momento 'em! al. Vê-se ainda, no cliché, as srtas.

que colocavam a faixa simbólica, na i Osmarina Monguilhott e Janette
srta. Tereza Bianchini, eleita "Hai-l Haulino, respectivamente 2a. e 3a.
nha da Ci.da,de" no �rand�oso con-I colocadas no concurso, "Rainha da
curso realIzado no ClDe HItz, sob o i Cidade"; a srta. Eli Faustino, 1 a.

•

Simultaneamente
ODEON hoje ás 5 e 7,30 horas
IMPERIAL hoje ás 7,45 horas
Um romance diferente. Um filme

de aventuras eletrizantes
O CAVALEIRO DA RAINHA
COM: Elisa Landi - John Locde
N

�

I o programa: 1) Comp. Nacio
naI. 2) O Guarda Americano __

•

Short

Preços: ODEON c-s 4,80 e 3,00.
IMPEHIAL Cr$_ 4,00 e 3,00
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar na ses�ão
de 5 horas.

FILMES DA SEMANA
ODEON Domingo
NO DIA EM QUE ME QUEIRAS.
COM: Carlos Gardel

fturadecirnenlo e Missa
lUTZ hoje ás 5 e 7,30 horas

Sessões Chies
Red Skelton - Marilyn Maxwell

O FANFAHRÁü
O pandego de "Escola de Sereias'!

em SWl. mais alegre e divertida co-
média romantica. . \

No programa: Cinelan.dia Jornal
- Atualidades Warner Pathé
Jornal

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura livre.

'

\

\
\

INTERLUDIO
Uma mulher que fugia de algo

apavora<nte. Um homem que a re

co}heu em seus braços qUando tndo

,pl{recia perdido ..•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• •

j' Ere
'

ito utuo Pr '_aI !
: .A. tradição de seriedade em Clube de Sorteios, de merca�orias -agora com ..
• novos planos a�aptados ri legislação em vigor : I.8 •

: Distribue 20 %

em premíos • I

• •
• •
�" 4 tealmente 1 de Cr$6.000,00, 5 de Cr$ 1000�OO e •

: 5 de tr$ 50.0,00 :
• •
• o v : C I dos prernro s aumenta de acordo com •
• o crescimento da arrecadação tD
• 8
@••••••••••••••�.e.o••••�e.e.�ê••e�••

fr ,lLn.",. p c r .8::1 té:lgLllar cs clt. corgo!> 00 pô r to "e

sIo FRANCISCO DO SUL �ara NOV4 rOBI
Informações o om os Agentes

Flcrienópo i&
_,

- Carlos Hoepckt'S/A - (;I - Teletone 1.2 J!2 ( En i. t- leg ,

Silo Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A ex - T'!letoae 6 vrO) � E MACK

\... .

970 kÚociclos onda de 300 metros.

Laguna -- Santa Catarina - Brasil

I
perca tempo!

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime • eíyel

Con.tituição de Saeiedod••
NATURALIZAÇÕES

• Titu[oil Dealarat6rioll
Eflorlt. - Praça 15 d. No•• ag.

l0. aDdar.
R..fei. - �ua, Tiradent.. 47. IFO'NE •• 1468 I

Ouçam, diàriamente, das 10 às lI! horas, as audições. da

,ZYH .. 6 R�dfo Difusora de Laguna,

Não
." _..... Telefone para a Impressora Graiaú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
s ua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Prec 's sem conc=rrencie

... ' ,., .. , li r��_s t
I(UA VOLUNTARIOS DA P.A.TR!A til> 68 • t· ANO ....R

CA1UPO:;T"'�,�el tElEFOPlF.(lIHO TELEGII",�S ·I'ROTECTORAo

Agencia Geral para S.Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-.Sob.j
C. Pestat, 69· Te!. «Protetora» J

FLORIANOPOLIS !

QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E UEGANCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Pehppe Schmidt 48

CasaIs Pré-Fabricad,8s
Desde CR$ 300,00 a 'CR$ '5'O-O.,O�O\-- o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch s/a - Rua João Pinto, 44
Tel,jgrama '�EI� BSGM F er-ianõuults

------Já '-paSBOU -

'U'In da:min-go---
fora- da cidade?

,

Passeando nas colonias, e viajando em ótimas estradas, apreciaado
no decorrer do ônibus matas-virgens, e belas paisagens, afinal passnado
um agradável domingo.

Não se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas DU

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

temhro, Florinópo!is.
SAlDA DA AG:eNCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VO!<TAl'_JDO ÁS

·18 e 30 HORAS

.,

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 hore« I'

RADIO lUBI' ZYO 9
1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO .: S. CATARINA

TIL G FI

ME"rODO:

Moderno e Eficiente

Correspondenda
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia lv1 Pigozzi

R\III_ ALVARO/DE CARVALHO, 65
------_. ------ .....-------

TIN1'URARIA CRUZEIRO
:r�jnH1eDies 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo-

Pro1issional competente "'" Serviço rapldo e garantido
----�------"

B GOelOM
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

'ECHICOS ..

o Bloeil l ara seu

desenvolvimento

nECessita de técnicos

em todas as

profissões

"

Livros Técnicos
em geral

T.tVRARIA ROSA
Ru e. Deodese, 33 - FpoU••
Atendj1t pelo .Serviço

Reembolso Podai.

Guia do
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário (f9

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua 'Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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",Coutrabandistas de
farinha de trigo.Porto Alegre, 13 (A.H.) - Infor
'1:11am' de

.

São Borja que policiais ar

.gentinos surpreenderam um PTUpO
:dc contrabandistas, quando pOrocu
ravam passar farinha de trigo para
território brasileiro no Passo cio
Pedregulho. Os guardas abrir-am fo-

· go, moi-rendo um .Jos contraban
distas.

f
; �
'Il
\

..r
:t,
ir

!)'
"

r
,

DONaTIVOS

'.'
í:-'

per« d Europa
Tarifas especiais - Ra
pidez - Pronta entrega
PARTIDAS DO RIO: Duas
vêzes por semana.

Ul-A�i:;,S
. ,

.�-.

I

SCANOINAVIAN AIRl�NES srsTE4I.

LINHAS AÉREAS
ESCANDINAVAS

Informações e reservas:

Nos agentes em Florianópolis:
O 1 i v e i r a & C i a. - Rua
Pedro Ivo, 7 - P. Voigt
Rua Tenente Silveira 50 e
nas agências e sucuT;ais da
"SERVIÇOS AEREOS
CRUZEIRO DO SUL'"

I.

:-{.

i,lj Drs. NUNFS VARELA e ANTE:t:<OR
TAVARES

, ,

� Advogados
Causa civeis eomerclafs, naturaít

zações, consultas e. pareceres
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 10
andar

Florianópolis

�Convflncão rurali�ta
Belo Horizonte, 13 (A.N.) - Inau

-<:>gnra-se hoje, na 'capit.rl mincu-a, a

_'primeira

convenl;�)
do Partido Hu

�ralista Brasileiro. klea:-dD:; se vá
.. 'rios estados partir. para0 dos tra-

:::ibalhos. \
\

'FABRICA OE FOSFOROS (PRUN
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maqalnàtío Cr$ 250.000,00
--

Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
. 'Situada em Campo Alegre - S. C.

Vende-se tb, só maquinário
lnformações com A. Wehmut:l

Brusque - Santa Catarina".
------------�-----------

-LIRA -TENIS
--

CLUBE
--

PROGRAMA PARA O MÊS DE JU-
LHO DE 1948
riia 24 - SABADO - SOIRÉE I-com inico as 21 horas.
Dia 31 - SABADO - SOIRÉE 1

vcom 1I11C1O as 21 horas.
SERVIRA DE INGRESSO O TA

LÃO DO MÊS DE JULHO.
. CHEF.E DE ESCRITóRIO
Conhecedor de todos os servi

-ços
•

de escritorio procura coloca-
· -ção na Capital ou uo interior. -

Cartas para"CHEFE", Rua Vidal

Ramos, 52 - NESTA.

'VENDE-SE
Vende-se finíssima sala de jan

tar em estilo Renascença, inteira-
-

.

d I
-- mente trabalhada a 111ao e ain a i
não n-ada. Tratar à rua Saldanha

·

Marinho, 16.

.1

onsiderado

llffl(jjJp
dai idqpUJj/ ,"--,

... " .... ,;.__ .

l'"l('
.

__

����.·zE ���•'\6��:��-
-

,

..t,

COM AUTO-RENOVAÇÃO DA CORDA MUITO MAIS PERFEITA
� �. ,- '"

:.: .

·i

COlUBINADA COM A TRADICIONAL PRECI§ÃO OMEGA!

SÃO os próprios relo]oeíros que estão opinando! Positiva

mente... este relógio é a mais notável crtação da relo

joaria suíça! Porque o mais engenhoso sistema', de auto-

Alguém que já o possui lhe dirá como é maravilhoso! E

hasta dirigir-se a um bom relojoeiro para admirar o relógio
mais perfeito, o relógio de melhor classe - Omega Auto

mático! Em repouso, reserva de marcha até 40 noras, Corda

automática e manual independentes. An tírnaguéttco •

Inoxidável. Amortecedor de choques. O automático de menor

espessura, Vidro inquebrável.

renovação da corda vem combinado com a Precisão Omega!

Vem combinado com a precisão máxima, consagrada olící-

almente por Observatórios de 'l'eddington e Genebra!

:\.

Omega é o relógio aufomáticQ

de mais reduzida espessura.

- ..

) ".::1"

'i

o
OM·EGA
�

.,

':,,",,'

!����,
-,

OMEGA PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORlOGERE GENEBRA - SUíÇA

,
"

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS
Empregue bem o seu

=ro, comprando aeões do "Colé
gio Barriga-Verde".

TINTURARIA t
Só a "CRUZEmo" Tira

dentes, U

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dcndo mais outros beneficios de caráter assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio "801 (Estreito)
Sorteios mensais, .mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ 11l,DO apenas,

Participação nos lucros

Rua Cantar-eira, 928 - S. Paulo

Peçam lista

-

oA DIVULGAC
Revisia do Paraná para o Sul do Brasll

Intercâmbio Cultural
Económico Finunceíro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST "L, 775 CúRITIBA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não deixem de assistir os

linas e femininas
disputa da

efetuados amanhã,

empolgantes embates de voleibol entre as equipes
rer'""esentativas de Santa Catarina e do Rio" Grande do .Sul,

elimínatcna da zona sul do Campeonato Brasileiro de 'Voleíbel, Os j{lgos
sábado e domingo, à noite, na quadra do Lira Tenis Clube.�erao

X AVAl, O CARTAZ DO
O espetáculo da domingueira lhetería, visto que o choque colo- nos de que realmente estão capa- se encontram na melhor forma

"em sendo esperado com interesse cará no gramado os dois lideres citados para merecer Ü' cetra má- I possível.
desusado pelos afeiçoados do es- invictos, os quais vem se condu- ximo da cidade, Quando ao Paula Ramos o mes

porte rei. zindo com real destaque no certa- O Avaí goleou o Bocaiuva e o mo se pode dizer, Está 00m o pen-

Prevê-se um grande êxito de hi- me .em andamento e convencendo- mesmo fêz com o Figueirense, e sarnento fixo no bi-campeonato e

isso s,e deve em grande parle os Ludo fará para mer-ecê-lo.

espíritos combativo e vontade de Aguardemos o cotejo

vencer do sseus onze ".players" que 11m do ano.

PAUla RAMOS
o certame citadino de futebol

da categoria de profisionais lerá

o seu primeiro turno encerrado no

próximo domingo, quando se ba
,terão Avaí e Paula Ramos.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

A dupla Díehold-Zancaní encerrou os treinos para.
as Olimpíadas de Londres

Pôrto Alegre, 14 (V.A.) - A cé-. ferência foi boa quanto ao dernons- res, que deverão representar o Bra
lebre dupla de remos de ponta do G! trar o estado fisico de seus cornpo- sil no importante prélio, mas sabe
PA integrada pelos remadores Pau-

I
mentes. e regular quanto à técnica se que deverão êles sair do Rio de

]0 Diebold e Pércio Zancani e que 1 da remada, que, se tem uma passa- Janeiro, no dia 2'1 do corrente, pe

tem. como ti.moneiro o veterano

e,'
da forte e enér�ica, no entanto, dei- lo avião da Panaír do Brasil.

glOrIOSO Arlindo Cabral, por deter- xa algo a desejar no trabalho cio

minaçãoda direção da FARGS e do stroke,
---------..�

GPA, realizou um duplo ensaio, na I Mas assim mesmo, o tempo con-

J é (t I D dtcalma manhã de domingo, despe- seguido no páreo com timoneiro OS \1 ii r oS iiU
dindo-se, assim, oficialmente, da foi muito bom, pois com aguas pa
raia dos Navegantes, já que, em radas e sem viração alguma conse

breve, seguirá para o Tamisa e que guiram êles terminar os 2.000 me

será o cenário da próxima justa 0- tros em 7m57.

Iimpica. Ainda a FARGS nada recebeu so-

A 'exibição dos remadores em re- bre o embarque dos. seus remado-

Não tenham dúvidas os ganchos ,....._-_ .-....c...•-.r. OI • _-_ OI - _ ...............m

O SCRATCH DA SEMANA
de que .enoontrarâc pela frente,

Como Ilzemos todas as semanas
.harrando as suas pretenções, uma

ciamos a1:�lxo o scratch da ultima
grande equipe, organizada com os

rodada na qual se defrontaram
maiores valores do voleibol catar i-

Figueirense e Bocaiuva :Luiz (B)
nense e que na quadra, do Lira

Minela (F), Haroldo (B) e Pires
'I'ênis, incentivada pela numerosa

e vibrante torcida que 'lhe não f'al- CB) Renato (B) c Niltinho (B), (

Os atletas dos pampas esperam ÀU'O"l1S'O (F) Ari (B) e Lauro (F)
tará

. ,

últimos cartu- '" c. ,
•

confiantes o momento de entrar ara, queimara os
Crack da. semana: Nillinho, do

Ch08 em busca da vitória tão al-
Bocaiuva..

Ewell igualou o record rnundial
de tOo metros ra ';os

EVANSTON, 13 (D.P.) - O atle
ta negro Barney Ewell, de 31 anos

de idade, conseguiu igualar, ontem

à noite, o recorde mundial dos 100
metros rasos, pertencente a

I Jesse
Owens" e Hal Davis.

Ewell realizou a façanha nas pro
vas preparatórias para os próximos
Jogos Olímpicos de Londres, quan
do ,derrotou serios concorrentes,
como Mel' Patton e Harrison Dil
Iard, •

comemorafiva do
aniversário do Martinelli

Regat�.
Grandes preparativos estão se comemoração ao 320 aniversário

procedendo no Clube Náutico Fran-

cisco Marti)n�.lli para a regala a
de fundação do grêmio rubro-ne-

realizarcse a 31 do corrente, em gro.

QUINZEN'.A. DO VOLEIBOL
--�--------

J orna da árdua
Eetá entre nós, desde ontem, a

brilhante delegação gaucha de vo

leibol, que aqui veio' disputar o

campeonato brasileiro do corrente
ano, isto' é, a eliminatória da zona

"'fruI". __conforme determinação do

conselho técnico da ,C. B. D.

nessa jornada que ficará como um

m'arco luminosol ,do esporLe ban.i

ga-verde, mas que os catarinesses

da semana, deverá ensaiar hoje o
DR. RAFAEL G CRUZ LIMA

"team" de profissionais. do Aval, 1.11)(l\j\1 t\ K:Ji,o\> l� 6 'l\

n V 4J.F no 'T�JAfopor-se como verdadeiros leões C01110 "apronto" para o jogo que

aos seus leias competidores, obri-! disputará domingo frente ao Paula

gando-os ãõ-�'us-o de toda a sua ca-; Ramos.
pacidado. técnica e de improviza-! , NELSON ,SÃNros-'ção é c 's

-

d d"
I

, 01 a. que nao pa ece UV1- Via aérea, chegou ontem a esta
se não poderá opor nenhuma dú� da. E se êsses não estiverem reaI- cap'ital o distinto esportista Nelson
vida. Os catarinen�es, notadamel1- mente preparados para o desem- Santos, membro do Conselho Téc
ir, o "six" masculino estão moral e pen,ho das suas árduas responsa- nico ,de Voleibol da C. B. D. e de
flsicamente preparados para rea_ bilidades de defensores do nome signado seu delegacia para os jogos
lizar uma notável exibição frente esportivo do Rio Grande do Sul, que aqui se realizarão, entre gau
"30S visitantes, não constituindo fiquem d,esde já cientificados oe chos e catarinenses em as noites
tiurpresa ,se sairem vitorriosos eles-, qUé) não lhes pertencerão os louros de 16, 17 ·e 18, _pelo campeonato
lSas sensacionais pelejas. 'dos próximos jogos. j brasileiro,.

na liça, esperançosos de uma

d itórí mejada.
gran e VI orla, P-01S que se encon-

A sorte poder-lhe-á ser adversa
tram devéras preparados para re-

presentar condi.gnamente o voleí
I)ÜI sul-riograndese.

Esse também é o sentimento dos
atletas que vestirão a camiseta da
F. A. C., flue o esmerado traba
lho da preparação da equipe faz
crer num triunfo soberbo:' a que

�
•

!

A fim de assistir aos jogos das

seleções ganchas de voleibol na

qualidade de presidente de honra

da delegação sulina, chegará ama

nhã a esta capital, pelo avião da

VARIG, o prestigioso procer José
Carlos Daudt, um dos baluartes do

esporte amador do Rio Grande do

Sul, que lhe deve muitos e assinala

dos serviços inclusive aquele notá

vel empreendimento que é o lindo

estádio da' Sogipa (Sociedade Gi
nástica Pôrto Alegre), fruto quase

exclusivo do seu esfôrço e da sua

extraordinária capacidade de diri-

!!!t.
Além das suas assinaladas quali

dades de esportista, é José Carlos

Daudt um verdadeiro cavalheiro

que conta em nosso meio esportivo
largo circulo de amigos, que vão

aproveitar essa oportunidade para

prestar merecida homenagem ao

popularissíjno Cacalo.

Não é só. nos esportes gauchos
que o nosso visitante tem lugar de

destaque, pois que também na Cà

mara Municipal de Porto Alegre
faz sentir a sua. operosa atividade,
como um dos seus ilustres inte

grantes.
Desejamos-lhe feliz estada entre

nós.

número

CampeCfilato Ci_adiDo de Fure
boi Profissional

Realizada a penultima rodada do

I
rense é o único que ainda são, viu

10
í

urno, acham-se assim classifica- a bola nas redes do seu arco.

dos os clubes concorrentes ao cam- Recordista de tentos num só jo
peonato citadino de fuiebol da ca- go : Saul, 4 tentos. juizes que fun

lrg-Ol'ia de Profissionais: cionararn : José Ribeiro, 2 vezes e

10 lugar - Avaí, com 4 pontos Alo Fernandes, Newton Monguí

g-anhos e nenhum perdido, 11 ten- lb ot e Valdemiro Melo 1 vez.

los a favor e 1 contra. Próxima rodada Avaí x Paula

fi pontos ganhos e nenhum perdi- Ramos.

1 ° lugar - Paulo Ramos, com
...,...,..,........._...._.......� w......... ..._."..

(;0, 5 tentos a favor e 3 contra. PA:RA. AS OLIMPIADA!S DE

LONDRE-S2° lugar - Figueirense, com 2

pontos ganhos e fi perdidos, fi teu

tos a favo!' e 9 contra.

TREINO DO AVAL
Obedecendo à tabela de treinos,

Rio, H (A. N.) - Seguiu para:
Londres, a bordo cio quadrirnotor-

3° lugar - Bocaiuva, com fi da. linha européia da Panaír- dí!
rou tos perdidos e nenhum ganho Brasil, a delegação brasileira de
1 tento pró e 10 contra. hipismo, que concorrerá às olirn-

Os artilheirus do certame são os piadas dêste ano. A delegação é-

seguintes: chefiada pelo Coronel Amauri

Com fi lenlos: Saul (Avaí). Kruel, tendo a integrá-Ia os ma-

Com 2 lenLos: Pinto (Avaí), jorcs Eloi Oliveira Menezes e João
Mandico e Nicácio (P. R.), Condis; 'Capitães Rubens Dias Ri.-

Com 1 tento: Braulio, Nizeta, Hc- beiro, Anísio Rocha e Aércio Coo
linho CAva0, Lázaro (Paula Ra- lho.

mos), Nicolau, Gastão, Aug-usto, xxx
:

Lauro, Morací, Nede (Ffgue iren- Rio, 14 (A.N.) - Serão efetuados
"e e Arí (Bocaiuva) , no próximo domingo, em prosse-
Goleiros vasados: Isaias (Fi- guimento ao campeonato carioca de:

gueirénse) , 9 vêzcs ; Arí (Bocaí- futebol, os seguintes jogos: São

uva) G vezes: Brognolli (Paula Cristóvão x Bonsucesso, Vasco x,

Ramos) e Luiz (Bocaiuva) , 3 ve- Bangú, Botafogo x Canto do Rio ..

zes; Adolfinho (Avaí) e DinarLe, Olaria x América e Madureira x

(Bocaiuva), 1 vez; Mafra Figue i- Fluminense.

TRATORES PJ) RA A LA VOURA - .ti Fortl Motor Cornpany Ltd., de
Doaenham, Inglaterra, triplicou a produção de tratores em relação
com a do pré-çuerra. Vemos, na [otoqraiio tratores prontos pw'a serem;.

embarcados rumo à América do Sul

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS VENDE-SE o prédio da Av. Mau-
ro Ramos, 269. Tratar no mesmo>.

Rua João Pinto
Florianópolis

Escritório:
n.O 18 -

..........
" - .

SENHORITA! .

A ultima ct'e8ção em refri

l1erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO ERNANI DE S

ITHIAGO
Médico e parteíze

Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es pe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas in ternas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAB
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: - Pe

la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Maternidade (Clínica

q.e gestantes)
no consultório das

horas
CONSULTóRIO:

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 - Figado

Tratamento da Tuberculose

Pulmonar
Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

15 á" 19Á tarde
DR. A. SANTAELA

(F'or'rnado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médici' por concurso dá Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno dr Hospital Pc_iquiá·
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal. .

Ex-interno da Santa Casa de 1141·
sericórdia do' Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA _ DOENÇAS

N:blRVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência _ 1.305.

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702

RESIDl?: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 e tratamento

especializado da gravidês. Disrur

bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, inf1'l'

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

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

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OiE-·

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)

. Disturbios 'll'ervosos _.Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Tcl,
1.461

' ,

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

Dr. M. S. Cav�lca�ti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M. 732

----_ -

Dr�' Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrê", Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirói

de, rins, próstata, bexiga, utero,'
ovários e trompas. Varicocele, hidro

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas â rua

Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

-------�-

V. S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apresen te sua idéia ou Mereça seus serviços, dei
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatart

nense, em poder desta redação.

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO

....

PAULO (CAPITAL)
B:Á LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Freios que contenham
fluido já inutilizado ou,

sujo diminuem a duração
da borracha e das partes'
metálicas do sistema hi

dráulico: Para afastar im

previstos e despesas, au
mentando sua segurança,
use e prefira sempre o

Óleo Delco Super 9,
que não corrói osmetais .

não ataca a borracha .

não prejudica o funcio
namento dos pistões e

( !

Reduz
as despesas ...

lIumenla

- uma garan
tia de bom
funcio
namento '.

a segurança!

PIIRD FREIOS

HIDRáuLICOS

GENERAL MOTORS

PARA VENDAS E SERViÇO PROCURE OS

DISTRIBUIDORES E CONCESSIONARIOS

Óleo

Del�o
SUPER 9

General Motors do Brasil S.A.

J

Dr. Lindolfo A. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conlltituiçõe. de sociedade.
'e lIerviçoll corel:atoa, em geral.

Organizaçõa. contabei••
Regilltroa e marcall. di ..pon'do,
no Rio. de corre.pondente,
Eaerit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43,
Dali 8 il. 12 herall.

TeleEone 1494

Dr. Paulo Fonte. R
·

t dConsultório�Ií��oa eviio,;:a��irele., 26.
eg1S ros e

Consulta. d;;:lefonã� �240� das 14 ã.
DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVItES: (Superior) _ Nos têrrnos

Dr. Newton D'Avila IS hrs. Residência: Rua Blumenau, do Projeto 521.B/47, deverão r-euuerer a validação dos seus diplomas

Operações _ Vias Urinárias _

22. - Telefone: 1.620 no prazo de 90 dias.

Doenças dos intestinos, réto, anuo f Dr. Ma'rl'o Wendha....eri
DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVItES: '(Comércio) _ Nos têr- Para. as pessoas de fino

Hemorroidas. Tratamento da colite _, mos do Projeto 520/47, poderão registrar os seus diplomas. l' iI" f'
amebiana. Cllnica médica de adultos e criança. ItEGI,STItOS, DE PROFESSORES: Deverão requerer a substiutícão pa odor "a e Otto é

Fisioterapia - Infra Vermelho. C I' T
v

C It V·
onsu torio - rzjano, 29

,

dos seus registros provisór-Ios por definítívos. .em por.

dià�i�m:�te ãt�r lr3eJre��i. ;3'á A�",.��� Consult:e��� �. :'696 horas
I PROFISSIONAIS ESTItANGEIROS: De acõrdo com o Parecer 221

••••••••
'

••••••••••••••••••• �

'{;i�al16R;':'s�s:�. ��n.:.:. �Ó��êr�6; Residência: Felipe Schmidt n. 38. do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas. O Batalhão Barrlga-Verde
-.- ... ---.-....- ... _ .. _ .... ._.__ . ._._._ .. _. :_��=::.. .!.�:._.___ DENTISTAS ESTAD,UAIS: Podem valíar seus' diplomas. foi constitui-do de catarlnenses

TItA':('AMOS DE QUALQUER ASSUNTO REFEItENTE A'O ENSINO destemidos e o "Cole'gl'o Bar�BUREAU UNIVERSITÁRIO
�

Av. Alte. Barroso, 11, 1° andar - Oaixa Postal 3.932 _ Rio riga-Verde", usará a mesma.

Direção do DIt. PEDRO OLAVO DE MENEZES bandeira.

OOMlPM�� o
._

ACCI DENTES DO

OfiCina Celeste

SeDE SOC,AL�

POIR.TO ALEGRE
-----

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 - TELEFONE 66�C • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

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

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS (Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHÓ
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•
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos 'em geral
Serviços rápidos e· 'garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

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

Diplomas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AO SR. GOVERNADOR DO ESTADO FOI ENDEREtADO O SEGUINTE TELEGRAMA:

RIO� 14 •• CUMPRINDO HONROSA DELEGAÇAO DE V. EXA.; ASSINEI NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, COMI

A PRESENÇA DO SR.,,'SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO. O TÊRMO DO ACôRDO PARA A REALIZAÇ�O DAS,

OBRAS DA MATERl�IDADE DE FLORIANóPOLIS E O TÊRMO ÁDITIVO AO AC ôRDO· DO ENSINO SUPLETIVO,; PARll,

INSTAL_�ÇÃO DE MAIS ViNTE CURSOS. ATENCIOSAS SAUDAÇÕES. (ASS.) ORLANDO BRASIL·· DEPUTADO FE:VERAL.

Hoje, no passado Credo da Educação.
A data de hoje recorda-nos que: Mário Pir. i» Serva

_ em 16:33, em um combate tra- Creio que os homens valem aquilo que sabem. Creio que, na histó=-

vado no Engenho da Várzea, on- ria do mundo, o homem e a. humanidade se elevaram à medida dos co--'

de o 'Capitão holandês Cloppem- nhecimentos que adquiriram. Creio que, a educação é o aperfeiçoamento ';

biu-gh foi repelido pelo Capitão físico e mental dos indivíduos e dos povos. Creio que, o alfabeto é o",

Francisco Rebêl�, o nosso heróico I veículo para transmissão de todos os conhecimentos humanos. Creio"

Henrique Dias foi' ferido pela pri- que, um povo analfabeto não pode ser educado Creio flue, os homens

meira vez; se elevam na sociedade na proporção dos conhecimentos que adquirem...

_ em 1752, começou a f'uncio- Creio que o saber é o maior poder do mundo. Creio que, na lavoura, no-.

nar no Rio o Tribunal da Relação, comercio, na Indústria e em tôdas as atividades, a superioridade pcr-ten=

que havia sido criado pela resolu- ce aos que tiverem melhor educação. Creio que, só a educação Iorma,

ção de 16 de f'evereiro de 1751; bons pais, bons filhos, bons esposos, bons cidadãos, como também bons

_ em 1824, em Alhambra, na profissionais em qualquer ofício. Creio que, só alfabetizando e educando,

Paraiha, os revolucionários de I todos os brasileiros, realizaremos os destinos nacionais. Creio que, a ri-

Pernambuco foram repelidos pelo queza de um país é proporcional à generalização e aperfeiçoamento dos :

Capitão 'Meira Lima; conhecimentos úteis. Creio que, a terra vale o que valer seu cultivador; .

em 1&25, o Coronel Vasco Antu- Creio que, o aperfeiçoamento social consiste em que cada um se eduque:

nes Maciel, repeliu após rápido a si mesmo c em que uns aos outros se eduquem. Creio que, o educador

combate, os sitiantes da Colônia é o escultor de personalidade humana. Creio que, faremos do Brasil uma.

do Sacramento; nação feliz, alfabetizando e educando, sem exceção, todos os cidadãos.,

_ em 1827, o ,Coronel Vasco An- Creio que, lodos os grandes fatos da história do mundo, e assim os do-.

Lemes Maciel apoderou-se de um Brasil, resultaram da educação e da iniciativa individual. Creio que, a,.

corsário no arreio Rosário; educação física deve sempre acompanhar a educação mental, para f'azer :

_ em 1833, tomou posse no Se- homens completos. Creio que, os analfabetos equivalem a verdadeiros,

nado, Diogo António Feijó; mutilados, pela privação de uma capacidade essencial do mundo attrl.
_ em 1839, diante da barra do Creio que, em todos os países do mundo, o homem bem educado se dis

Araranguú, na costa catarinense, tingue do homem mal educado. Creio que, todos os brasileiros devem.

naufragou o Lanchão "Rio Par- trabalhar no. próprio aperfeiçoamento, de que a alfabetização é o pri-·

do", navio chefe da esquadra rar- meiro passo e condição indispensável. Creio que, a própria saúde, em.

roupilha, comandada por Garibal- todos os individuos e em todos os povos, é resultado de conduta basea-

di que salvou-se com 14 cornpa-
da em conhecimentos experimentais sôbre êsse assunto. Creio que, o

analfabetismo é miséria física, mental e social. Creio que, dele decorre·

a pobreza das nações e dos indivíduos, bem como as endemias e fr-aque

zas que produzem a atrofia física e mental.

nheiros;
- em 1866, o General Manoel

Luiz Osório entregou o comando

do 10 Corpo do Exército Brasi lei-

Florlan6polla, 15 ele. Julho de 1948 '

MINHA CRONICA
•

VAPE
Sem comemorações eSpeCIaIS, transcorreu ontem a data de 14 de

Julho e, t�da.via, marca êsse dia no calendário das rei vindicações socaias

?a h�m�l:lda(l�, o nas:imento da consciência da liberdade. Parece que
esse Indiferentismo e esse silêncio com que passa, perante a consciên
di) cívica do mundo, a data-símbolo da afirmação dos direitos do ho

mem, é um triste testemunho do desmaio dessa mesma consciência.
Dentro da vertiginosa cadencia da vida moderna não sobra ao ho

mem sequer Jazer para se deter no estudo e reflexão dos problemas do
seu tempo e, muito menos, para meditar' sôhre as grandes lições da His
tória. Não é surpreendente que muitos dos que gozam dos beneficios
daquela simbólica queda da Bastilha - baluarte da prepotência - igno
rem a significação histórica e social da data que marcou, para a França
c para o mundo, o advento da democracia.

Nos meus tempos de menino, saudavam com pipocar de foguetes e

algazarra popular a data naciona I dos franceses, certamente em Iern

b��nça daquele trágico e sanguinário clamor e revide da populaça pa
rrsiense contra a sombria prisão que abafava tôda a voz que se erguesse
contra o poder discricionário e a violência.

Com a queda da Bastilha ao ímpeto do povo enfurecido cal si111-

bólicamente, o regime da opressão, da violência, dos preco:1ceito�' de
casta, da essência divina da realeza e inaugura-se o sistema democrático
representado na trilogia :liberdade, igualdade, fraternidade.

'

_Seguiu-se - é verdade - à queda da Bastilha, o período sombrio
da Bevolução Francesa, com tóda a sua procissão de excessos e horro- 1'0, então acampado em 'I'uiutí, ao
res, mas parece que, para uma tão radical transformação da consciên- General Polieloro Jorrlâo.
eia (t�"íc,a do mundo, fazia-se l�ister aql,lele .tremendo excidio em que
se (!IfOdoou para sempre o regime monarqurco absoluto. -,

- em 1&66, no Rio, faleceu Pau-

P' 14 I J I
' lino José Soares de Souza (Vis-

or 4S80,' 0.' (e ul 10" apezar do sangue derramado e do trágico
f I d It

conde, do Uruguai), nascido em

une,�I'l" ? ti uno governador da prisão de Paris, é uma data luminosa
J1� histór-ia da humanidade e, como tal, devia ser comemorada. Neste

París a 4 de outubro de 1807;

dia, começa o homem a escrever a história das suas liberdades e a ter-
- em 1868, em fr-ente ao passo

t
Benitez, o Tenente-coronel José

çar firmas con ra a prepotência e a opressão, desfraldando a bandeira
d 't ,-

- . . Fernandes de Souza Doca derro-

�_. as suas :eI: n.( icaçoes SOCIaIS. O direito de pensar e agir livremente
,'> \d�ntro dos 11 nítes traçados pelo bem coletivo, o direito de fazer suas

tau uma fôrça paraguaia;

Ieis e de conduzir-se por elas, o direito de superar-se a si mesmo e às
- em 1889; á noiLe, uma car

'condições 'do seu nascimento, conquistou-os o homem naquela noite his-
ruagem que conduzia o Im�erador

t'
.

ltou a cíd d I f
..

.' D. Pedro II e a Imperatr-iz foi

�flca, em que assa oU a Cl a ie a ortífícada que guardava a falsa 110- '. ,.'
çao de 'um poder absoluto e discricionário sôbre .

di íd ,- b I
atacada a LIras p(n AgI !a110 d,2

o ln IVI. no e so re q!i ---

I
. _ .

�lassas. Portanto, o 14 de Julho é O certificado de .batismo do homem
Va C, mas saíram lIe'SDt:i;

'.

Iivre C; por todo Q homem livre, devia ser festejado.
- tlm. 1.8tH, 10i pt-omulgada a

Por que, então êsse silêncio por que essa indífcrenç 'I S
. COilt;Uhl1ç[Lú de São Paulo;

" a. era queo.. . C" ....

homem perdeu o sentimento da própria dignidade a ponto de des ti-
= em 1902, em Jaguaruna, sur-

, e es 1. .,.

I
.'

mar a valia do bem inestimável que conquistou e usufrue? S / gru o pruneiro jorna com o nó"

1,
.

era que, d "O 1 "

pe a lupertrofla dos valores materiais desta civilização materialista se
me e 11:erOnave;

.

dilue, na consciência do homem moderno, a noção dos valores es�i '._ - em 1-893, na barra Norte de

tuais e cívicos?
rI

nosso pôr to, o vapOT "JupiL&" foi

Seja conl0 fôr, contrista assistir ao indiferentismo individual e cole. aprisionado pelo cruzados' "Re

tivo, particUlar e oficial, pelo transcurso de uma data que não é fran- 'Pública". A bordo do "Jppiter"
cesa ltias universal e que assinala a elevação do espírito humano para

achava-se o AlmIrante reVoltoso,
um iliível de aspirações mais belas, mais nobres, mais amplas.

Eduardo Wandenkolk.

um nível de aspirações mais belas, mais nobres, mais amplas.
And1'é Nilo Tadasco

PlocistasLiberadas as exportações da fari
nha . de trigo americana

Segundo comunicação que a Secretaria da Agricultura recebeu do
Serviço de Expansão de Trigo, já vigora a liberação dada pelo govêrno
americano às exportações de farinha de trigo.

Destarte as aquisições desta' mercadoria pelos exportadores inde
pendem ag�ra de indicação oficial.

Escritório recem
_.

orgaqizado,
precisa de "pracistas" para traba.
lharem nesta cidade e no interior,
com arLig-os de 1ãcil venáa, ,e com

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No
vembro 22, '20 andar, das 8 ás 12
horas.

Inspetores para o
Norte e Oeste
Vatarinense

Importante Companhia de 60'1'-:
Leios precisa de 2 Inspetores p'a.:ra
a zona norte e oeste catariire1íS'e. !

'Carta ele próprio punho com 1'0-'
Logra'fia 3 por 4, para ·a :Càixa,
Postal n. 5.

'

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
O Escritório do Partido Social Democrático, a rua Felipe
N. 42, atende aos seus correligionarios para qualificação

das 9 ás 12, e das 14 as 17 horas todos os dias

Schimidt
eleitoral

A V I S O
O CR:F:DITO MúTUO PREDIAL, COMUNICA AOS SEUS ASSOCIA

DOS QUE MUDOU SUA S:F:DE PARA A PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N
22, SEGUNDO (2°) ANDAR DO PR:F:DIO ONDE FUNCIONOU O RES�
TAURANTE P:F:ROLA.

UM PIN_8UIT� ••• , Economize adWquiri"ndo--
Quando, nao faz muito, o nosso

venerando conterrâneo, dr. Adolfo

I
títulos da Uniã o America-,

Konder, buscava fug-ir à aposenta- de' I' - S A
daria polttíca com a sua eleição

na e apita Izaçao . ..-

para presidente da U. D. N. catar i-, - r..."'"

nense, o resultado foi aquele que ARNOLDO SUAREZ CUNEO

lodos conhecemos: o partido foi Cltníea Odontoloaia
� à f 1-' 1 f

- NOTUR::'iA
quase a encia e o c re e nao COD- Das 18 ás 22 horas, com bor.
seguiu escapar à compulsória. marcada, a cargo de abalizado pro-

Agora, de quando em quando, o fissional

esquecido ex-chefe tenta volver à
Rua Arcipreste Paiva 17

t0na, Desastrado como sempre, não
§úDê esconder o despeito que o di

ltlcei'ã. E daí os juizes que, em lín;

g.hâgêrti fa�fJle$caj 8mit,e il respeito
de qüem não lhe S��'üé o hábito de DR. NEWTÜll"l: ]ry':A:\V,ILA.:;.
comandar 'deri"ótas. Reassumiu a ctfuJua"

AVISO

FRECHANDO ....

Li, com atenção de radar, o discurso proferido· na· Assem�·
hléia, a 12 do corrente, pelo conspícuo deputado. Rodrigues Ca-
braI. �, por mais estranho que a mim me pll.t",cçal- e, .por certo�. ,

qt�e a el�, orad_?r, também lhe pareça - estamos de pleno. e per-·
feito acordo sobre o assunto. Incluir o sr. Conde de Bobadela
no s�lo c..omemorativo do bi-centenÍlrio da colonização açoria,..
na, e obrIgar nossa terra a l)restar homenagehl1 indevida, Boba-.
dela se o fizer! Por sôbre isso, o caso revelaria., uma.. penuria

orname�tal que não é verdadeira. Motiv-os. para _a.moldura do.

aconte?llllent? repetem-se por aqui em; opulência. e beleza tais".
que ate a escolha se faz difícil. (Que S'é' despeje, pois, o sr. Con
de, ?ara que, ao invés do inquilino descophecido, o lugar seja
habItado por algum de seus dó11'os: Sele"se, com essa expulsão,.
a sorte do selo. Mas ..... (e daqui para. rr�Iite o sr. Cabral e eu

que nos estávamos desconh€'ce'rido;, voltaremos a nos recoDhe�
.cerJ •.• ma�... além -do se}!) lroI)ll.déle-scoi. há. ll{)., programa das,
'CQUlemOraçoes bi-centenárias Orltrbs projetos que merecem re

'Vis:ãQ.. "Segundo estilllloS informados, cogihr:;se de levar visitan- _.

tes' Hustres a diversos recantos do"' Estado como São Mi"uel :'.

Miri.m, Garopaba, 'trijuquinlHl.s, etc. Vamo/ é. venHamos: ;ssa�,::
visitas contra.piain o.() evento memorado" Provam. que..: estamos
liféstejando o bi ·(101110 des]_)Cdtda, poiS que; certamente, os nos

sos d�sceJ1de�tes não festejarão o tri', por falta-· de- objeto-
'c.xdl:lll1do, ev.Identemente, o histórico, Que impressã:o. poderia
:c@];her, o sr

.. Pétlro Calmon se, por exemplo, o' levassemos a.

:B111menau 'e lá ,lhe exibissemos apenas o prédio da Farmácia ..

'CataJ:ineJ1se, há'pouco ruid{) por inteiro'? Temos que aceitar
:as coisas ,como-elas são e 'não 'COll1� d(wiam.l sel". E· niriguéTn ,<:on

:t�st�rá ,qu� os ,povoados em referência estejam longe de c@ns-·

ttl'tmr ;l11ocÍ'eI0s de progpesso oü organização, dignos de . serem.

exibidos. 001)1 orgulho. Cremos muito pelo contrário, ,que. êles-,
ainau hoje 'constituam problemas para o Estado, 1110rmente na

ipapte de � Saúde. E assim como não há relação alguma entre a

'cdloni:tação' e o sr. Conde do s�lo, tànibém- não deve' haver li
gação entre_ o congresso fut�ro e a propaganda comercial d::t
·metuqi..lÍna. Se grudarmos <3. êsses lugates, nenhum prosperado�,
·e algl'in� lamentavelmente involuidos, a significação maior da

fêsta-� es�a não se justifica! E a face histórica não comporta
:3, exíbição:··de documentos <que íhe tonttafazem- (') fundo.

: M.tfde--se, pois, o se:lo ! -Mas '.•. o programa também!
Guilherme Tal.
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