
EM VISITA À ASSEMBLÉIA LEGIStATIV A�-ESTEVK ONTEM,.À TARDE, NO PALÁCIO DO LEGISLATIVO, O SR. DR. JOSÉ
BOABAID,' GOVERNADOR DO ESTADO, EM EXERCíCIO. S. EXCIA. MANTEVE AMISTOSA PALESTRA COM OS REPRE..

SENiANTES DAS DIVERSAS BANCADAS COM ASSENTO· NAQUElj\: CASA..:' ,.

Na Assembléia Legislativa
il �essão especial de amanhã. O sr,

Ramiro Emerenciano, da U&D.N., atacou
o Presíd�n!e da República, tendo o sr

rimar Vorrêa, do P.S.D.i fulminado a

. sua êWDumentavão.
.

A, sessão de ontem, que foi pt'e- mir.o Emerenciano, "de que é de

10.300 sidida pelo sr. Saulo Ramos e se- descalabro a situação do GovêrnoM.
cretar+ada pelos srs. Pinto de Ar- Federal!"

ruda e Alfredo Campos" compare- o telegrama proposto foi, pela
ceram 27 srs. representantes. maioria, - 'P,SD e PTB desaprova-
Após a leitura da ata, que foi do, f'ace ás razões expostas pelo

'aprovada, sem emendas, a Casa te- sr. Ylmar Corrêa, lendo o sr, Wal

ve conhecimento da matéria de demar Rupp, da UD�, explicado as

expediente, que careceu de impor- razões do pedido do seu colega de

tância. bancada e o mesmo fazendo o sr,

Osvaldo Cabral.
A SESSAO DE AMANHÃ Em votação, foi o telegrama 1'e-

Falarão, na sessão solene de jeitado, por maioria, não endos-

amanhã, em nome de suas banca- sando, dessa forma, os do PSD e

das, os srs. Armando Calil Bulas, PTB, os conceitos injuriosos ao

do P. S. D" \Valdemar Rupp, da Govêrno da Nação e seu Ministro
U. D. �" Saulo Ramos, do P. T. B. da Vi:ação.
e J, ?II. Cardoso da Veiga, do P. H;

ORDBM DO DIA
P. r�sses oradores se ocuparão, na

O sr. Saulo Ramos, do PTB, da
tribuna, do primeiro aniv�r's�r!,o tribuna, justificou belegrama ao
da promulgação da Constituição I de. Hernani Cotrin, Presidente do
do Estado, cuja comemoração se

Sindicato de Mineradores, pedindo
efetuará ern sessão especial, para

os seus bons oficios no sentido de
a.qual foram distribuidos convi-

ser solucionada a crise do carvão.
tes ás altas autoridades civis, mi- Em discussão, não foi' aprovado
litares e eclesiásticas. Como convi-

um substitutivo a êsse telegrama,
dados especiais, os srs. drs, Ner êu

apresentado pela UDN, tendo o li�
Ramos, Vice-Presi.den.íe da Repu- der da maioria feito declaração de
blica c Aderhal Ramos da Silva, voto pela Assembléia á mais alta
Governador do Estado. autoridade do País, nesse senti do,

Retomando a .palavra, o sr. Sau
lo Ramos, autor do telegrama, en

careceu, mais uma vez, a necessi

dade de ser o seu pedido atendido,
declarando rejeitar o substitutivo
apresentado pelo líder da UDN ...

Finalmente, s, exeía. resolveu r·e�

tirar o seu telegr-ama, á vista das

razões apresentadas pelo "líder da

maioria, sr. Nunes Varela.
A seguir, foi a sessão suspensa e

outra convocada para hoje, á hora

regimental.
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O t N ","�f!::- PSD Pre�eDte de Nata� ...« U ra ereu e o . . .» Pistiburg, 2� ,(U, P.) - AlM"�-, sentou-se em JUIZO a senhora EII

Um artl-go de Rafael l1or'rêa de Oll·ve,ora zaheth Rausch, para ,peair divór-
U cio. E alegou que há oito anos vi

U "Diário ue Notícias", do Rio, O general Dutra eleve nomear o
nha suportando uma surra do ma-

Publicou um a"" i 0°'o do sr, Rafael seu corre1igio�ário. O abuso esta-
rido, todo natal, Mas' quando o

Corrêa de Oliveira, em que, de]1}(i>ü; ria se o adversári o í'õsse preteri- amável esposo estendeu o esportede considernçõev de outra ordem, do tendo nas mãos o seu incontes-
a outros feriados, a pacienle EIi

assim passa a comentar a visita do tável direito, isto é, as melhores zabeth achou demais. E obteve
Presidente 'Dutra à sede do P. provas. imediatamenle o divórcio, ..
S. D.: Ser presidente ele todos os bra- _ _ , .. _

"Mas deixamos essas questões sileiros é assegurar, nos têrmos da I
_

para depois, porque há um motí- Constítuição, os direitos e pr-erro- Apreensao de
vo de ordem interna que provoca gatívas do individuo e da coleti-
o presente artigo. vidade e nunca, em hipótese algu- contrabandoRealmente ficamos perplexos ma, g-overnar com todos os parti- Santos, 21 ( .. -\. N.) _ Depois de
com a atitude de alguns jormaís dos. E tanto isto é verdade que o

ínvestígações que se prolong-aramdiante da vista do general Dutra presidente da Repúblicn, como se
por quinze dias, a policia rnar íti,

ao PSD, na jornada inicial da con- verifica atualmente, nos Estados
ma apreendeu vultoso contraban

venção dêsse partido, E ainda mais Unidos, 'pode administrar com mi-
do. Entre as mercadorias figuramperplexos em face dos comentá- noriu no Congresso. pistolas automáticas italianas, granrios aos discursos pronunciados Quando o sr, Xerêll Ramos rei-
de quantidade de perfumes í'ran-

pelo presidente da República e "indica para o PSD a qualidade ele
ceses e cerca de mil gravatas ita-

pelo sr, Nerêu Ramos. facção majoiítái-ia está rig-orosa- lianas.
Afinal de contas o general Du- mente praticando o sistema parti

tra pertence ao PSD, foi seu can- dário presidencialista. Errados
didato nas eleições de 1915 e não estão aqueles que, sendo minoria,
consta que tenha mudado de par- ,pretendem exigir do presirtente ela
tido. O cargo de presidente da Re- República um absurdo - o ah
pública, no regime 'presidencial, é surdo de abandonar depois de clei
politico e é partidário. Pelo me- to, a organlzação partidária que
nos é assim compreendido e pra- lhe deu a vitór-ia.
ticado no país onde nasceu o pre, A presença elos srs. Raul Fer-
sidencialismo. nandes e €lemente Mar iani no go-

Poderíamos citar numerosos
vêino jamais d:vcra ter influ�do

exemplos colhido' a histór da' I na conduta da UD)l como partido"n I oIla
" , , . -

tíevolução política daquele país. No n:montano, de oposrçao, em a 1-

entanto, consideramos dois desses :'Idad,e perma�1�nte na de�e�a d�s Precaucões russasexemplos especialmente sugestivos,
Interesses "polItIcas e administrati-

'porque são dos nossos dias: em
vos do pais.

"

Londres, 21 (U. P.) - O jornal
O t d t 't g é pa 'la "Telegraf ", 'publicado com licença1944, Roosevelt, em plena guerra,

'

an., ar '. es e ar 1 o c I -

com dois minístr hlí mentarísta Justamente porque, no russa, diz que as autoridades rus-
1 I

..

·OS repu lCanos,
idenci I I f da sas tomaram precauções especiais,no seu 'gabinete, f' d regrme presi encrai, o c re eez uma ura

. -
. I ']' d d contra qualquer tentativa dos ocí-campanha eleitoral para vencer I �açao, s�nc o, �01l10 e,

�

o ; er e

l d de exe ce dentais de romper o bloqueio deThomas Dewe
.

E' seu })ar 1 o, nao po _,. r r
. y. convem aCl'es- .

"I" 'd d
' Berlim por meio de trens blinda--centar que n1 't '- duma m1 Uel1Cla mo era ora Isen-UI as orgamzaçoes e

"l
- dos'.emergência, ,para mobilização e

ta das prel,n�nt�s, solICl açoes de

produção de guerra, estavam, nes-
seus cor:ehg-IOnanos.

sa época, 'Confiadas á direção de ,A no,sso ver, o g'e�er�l Dutra

republicanos U
'd L

fez mUlto bem em Ir a seele do
. lnas o preSI en e .

'" ,T 1Roosevelt continuou democrata,
PSD . .Q dbcUlso do SI. Nereu Ra-

fêz 'comícios públicos, falou pelo mos, dirigindo-se ao chefe nomi

rádio, criHcou os adver'sários e le-
nal do partido, foi perfeitamente

vou seu partido á vitória, normal. O contrário é que seria

A um contraste com o sistema pr,,·gora mesmo, nesta' campanhaI eleitoral de 1948, 'Ü sr. Truman
sidencialista.

está sendo aconselhado 'a' manter Dir-se-á que na Bahia o gover
a chamada política bi-partidária

nadar oiHangabeira está adminis

em relação aos assuntos interna-
irando com toelos os partidos. POI'

danais. Mas isto não afeta, de mo-
que? Porque foi êle eleito ,por

do algum, a sol.idadedade .que êle
unla -ê6Iigaç'ão dê partidos, :\1as,

deve ao seu·partido. ainda assim, duvidamos que sua

Nada de.excelência recuse comparecer a
.o que devemos ,pedir ao general uma convenção da UDN e pronunDutra, portanto, não é que s. ciar um discurso que a prestig'ieexcia, atraiçoe o ;PSD, ou venha na opinião pública.

para as fileiras da UDN, g'overnar Perdeu-se um dia na Câmara de
conosco, Isto só seria lógico e pos- batendo l.1ma fantasia. O que comsível no regime parlamentar, petia aos.pártidos minoritários eril
quando o chefe da Nação, na ver- votar contra o requerimento elo�ade, não governa pessoalmente tal :\1egreiros, se, por acaso, os
mas co� o partido, ou a CO!igaçã� discursos não merecessem transde partidos, que detêm a maioria crição nos anais da Câmara. E ao
parlamentar,

P,SD, partido majoritário, numa

Assim, sob o presidencialismo, o questão" essencialmente política,
importante é que o presidEmLe da só restava um -caminho: votar o

RepúlJ!iça não exeroa a fôrça ele requerimento.
que dispõe para fazer persegui- Pratiquemos o l'êgime e tudo
I�ões pessoais ou discriminações marchará -bem. Mas o regime não
partidá1'ias incompatíveis com os se pratica com astúcias politicas
textos constitucionais. Por exem- para intrigar' o presidente da Re
pIo: dois cavalheiros fazem C011- pública com o seu partido. No fi
curso para determinado cargo. nal das contas nós somos oposi
()bt.3111 classificação igual. 'Cm elio, Façamos oposição decente,
pprlencp ao PSD e outro á T�J))l. c�cIurccendo o po,-o, dizendo a.

A di8puta de Berlim
Lake Success, 21 (U. P.) - Os

meios aulorizados das Nações Uni
das ac.reditam que a disputa de
Berlim SCt',1 submetída á ONU, an

tes que
-

os aliados ocidentais pas
sem ás vias de falo. Não admitem
elas a possibilidade que alguém
use de maneira violenta. Pelo me

nos em futuro imediato.

Mordida· ,por uma·
serpente �.
Beach (Califórnia), 21 (U.

- Na idade de 65 anos, morreu :l

senhora Grace Olive Wiley que ti.

nha em casa cento e vinte e cinco
das perig'osissimas "cobras" da
índia. Graee foi mordida ontem
por uma serpente recem-cheg'ada,
'quando posava paÍ'a "1.1m jornal, a

morreu noventa minu:tos depois.

coaçãu!
\Vashing"ton, 21 tU. P.) - Res,

pondendo ás perguntas ,dos repór
teres sôbre a possibilidade de urna

gUerra em virtude do impas,se rie

Bel'lim, respond'eu o Secretário de
Estado :"Só posso ,afirmar que'
desla vez creio na nossa p'osição
que foi bem compreendida. Não

agiremos sob coação e nem inti-

midação".
���...........a""""..an

verdade sem conveniências de ,bol
so - e a República marchará.
Deixemos o g'eneral Dutra e ')

sr. Nerêu Ramos no PSD, pois é
ao !PSD que êles pertencem. Mas
façamos ao g'ovêrno, com energi,i
e decisão, uma exigência d'3finiLi
va: que êle 1mbalhe ;' CUrnpl"l a

Conslit'llir;ão.

P.)

ATAQUE AO GOVÊR)lO
FEDERAL!

Resolveu o sr, Ramiro Emeren

ciano, da U, D. IN., criticar a ação
do Govêrno Federal, em todos os

setores da administração pública,
para, depois de conceitos que são

apenas despeito, propor um tele

grama ao sr, Ministro da Viação,
pedindo a reabertura das Agên
cias Postais de Pomeia e Pinheiro
Preto.
Em discussão, essa proposiçâo

ocupou a tribuna o dr. Ylmar Cor
rêa, do 1) . .8. D,; que esclareceu
ao plenário a razão desse fato.

O orador considerou desairosos
ao sr. Ministro da Viação os co

mentários feitos .pelo sr. Ramiro
Emerenciano, declarando,,":enUio,
que não concorda a sua bancada
com essa opinião, que só poderia
ser de repres,entante udenista. , .

O orador rebateu os comentários
do representant'e udeni,sta, f'ulmi-

Ue�a "redondanando-os, palavra' a palavra, di- lTA ..:J
zendo que não pode aceitar, ele

d r f" / ",

maneira alguma, as expressões de- 81 "a e
,/- ':

sairosas �o titular daquela pasta,

i
Curitiba, 21 (A .. N.).� Inaugu

por não s·erem a expressão âa ver- ra-se amanhã a mesã," i'edonela do
dade! O assunto foi debatido,

ten-l
café, da

q�
ual participa�ã? �ssocia

do os srs. J. J. {;abral,. O. Cabral, ções de classe e lavraq:ores e ex

Bulcão Viana e Fernando !\leio, portadores d'e café, so'li' a presidên
aceitado o pensamento do sr. Ra- cia do governador Moisés 'Lupion.

_A· -
..-,.- -

_...

Terão tudo que
fôr posstveã
Washington, 21 (U. P.) - Em

entrevista á imprensa, o General
Marschall declarou que os Estados
Unielos tomarão tôdas as medidas
passiveis para alcançar um acôl'
do ooeitável pelos russos sôbre a

situação de Berlim.

Autorizado o Presidente
a ausentar-se do pais
Rio, 21 (V. A.) - A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, em

única discussão, o proJeto nO 231, autorizando o Presidente da Repú
blica a ausentar-se do pais,

o primeiro aniversário
.

Constituição do Estado
Ti'anscorre, amanhã, a data do 1° aniversário da promulgação

Carta Constitucional do Estado.
da

da

O fato será comemorado pela Assembléia Legislativa, que realiza
rá uma sessão solene, com início às 14 horas, com o comparecimento
do eXI11O, sr. Governador, Secretários de Estado e altas autoridades
civís, militar,es e eclesiásticas.

ÁS 19,30, na Catedral :\oIetropolitana, será rezado
Revma. D. Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebispo

1950". I solene "Te Deum".A a,;sim venceremos em

por S. Excia.

:\oIetropolitano,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Illfnrmações
Borario das e-mpre

S8S rodoviarias -

QUINTA-FEIRA
'Auto--Viação Catarlnense
Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação ,Catarlnense

- II horas.

Auto;Vlaç:lo Catarlnense
- 6 horas.
Auto-Vlação CatsrlneIl8e - Laguna

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

7 haras. _
,

Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1/.2 horas.
Expresso Brusquense - Bru�ue -

16 horas.
.Auto-vtacão Itaja! - Itajai - 15 bo-

ras, '

Rápido Sul Brasileiro - JOlnvile - à8
15 e 14 horas .

Empresa Sul Oeste r.tda - Xapec6 - As
- II horas.-

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - Pôt"to Alegre

- 3' horas.
_

Auto-Viação Catarinense CUritiba
- 5 horas.
Auto-Viaçâo Catarlnense JolnTlle

P d t
.

-

Allut��;::�ãO C8.ltIIrlnense - Luuna ro U OS
- 6,30 horas.

.

I FI
. .

I')Expresso São Cristovâo Laguna - O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Posta, 163 - onanopo IS •

7 horas.
t d m n' a s senhores Veterinários, FazendeirosAuto-Viação !tajal _ Itajal - ll1 bo- em o prazer e co u Icar o

..

raso

, , I e Farmacêuticos, que está iniciando o lan�amento de uma grande sene
.

Expresso. Brusquense Brusque -
•

16 horas.' desses produtQs.
:13,5,5...,... RápIdo Sul BraliUelro JolnTll.

-los primeiros já a venda, são:às' 5 e 14 horas.
.,.

d
..

'.'

I
.

'

. �ÁBADO . SULFA.GUANIDINA: Tubos de 10 e VIdros de 100 comprImIdos e

:15,30, -;:' _ A�t���âO ) �tsrlPcén�. - CUrItiba
, C,60,g. ' , ....

, Rápido 'Sul Brasileiro. - J'Oln�ne -I VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de• às 5 e 19 horas. .

_
, .

,Sexta-feira - II horas. "

10ú cm3.
CRUZEIRO DO SUL - 7,20.- i Au:tõ-'Vral:ão CatarJnense - JoJnTlle. SÓRO ANTI-TETÂNICO' ampolas de 20 cm3.__, 6 horas. .

Auto-VlaçAo Clltarlnense - Tubarlo VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolàs de 20 cm3 e frascos- 6 horas.
Exurp.sso Silo Oristovllo - Laguna - de 100 cm3.

7 ���� Brusquense _ Brusqu. _ VACINA ANTI-MBICA; Ampolas de 5 cnl3 e de 10 cm3 e frascos
14 horas,

r de 100 (lIu3. .
.

'

Auto-Viaçâo Itajlll - ItaJa! -- 13 bo·
. , ...

_ .

ras, Dos dOiS ulbmos, por serem os seus prazos de validez relativamen-,Expresso Brusquen·se - Non Trento t t I n t Pi h
. -

"d- '9.30 horas. '

,

e cur os, o ns I u o n eIros nao mantera gran es estoques, atenden.Expres!fo Glória - LagUha - ti 1/2 de), entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarIOe 7 112 hOf'&a.
,,". •

'

,.

ao preparo ,dos mesmos que, aSSIm, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia d'e atividade máxima.

Brevemente o Instituto' Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de gl'ande eficácia, como: Terneri'na (Buco-Va.cina - contra
di.arréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .'. . .

Quaisqu�r consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doença�
. dos animais domé�Ücos, serão prontamente respondidas pelo Dep�rta
Dento de Veterinária.

Pelo sistemâ de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

�'�------------------....--------------------------�...

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva s,em demora ao Escritorio Juridico e Administrativo
Caixa Post�l 4,132, Rjo de Janeiro solicitando informações. Esse. Es
eritO"j(l �f' PJ1('urrega de acompanhar e requerer no Ministério da
;fusti:'1 o '

1,1" n;('''"i'SariO for á sua concessã9, _bem como,. de registro Ide dJp111, .
d uréIa e novo casamento, certIdao de naScImento e de

paSal1ld ,0 .t '-lu ;quer parte do Pafz. '

I

2

o ESTADO
........ Ofiel..... Ra ''''

Pih"a. �

Dlmor: RUBENS A. RAMOS
�. e DIr.-Gena"

8IDNEI NOCBTI
Dlret.,. ti. ltMacle I
GUST�VO NEVES

, Cltef. i. P.Ii!l.cl.�
. I'IUNCISCO LAMA! 'lu.

{!Iaer... I...rud.:

1.- .�QI"DI CABRAl. D.& .n.y-,
I a-.resentaDt.:

A. S. LARA
"",." ....."or Dantae, u _ •

••dar
t' -.I U-1t24 _ .. Rio II. Jalleln

AAUL CASAMAYOR
Ii"....... J!I'.,U.e de OU..lr.. 11 -

i)� ..tI.r
...t. 1'1-187' - 810 P....

:ASSINATURA"
Na C.pi".!

IDo OI',
hlille!Jt.... Crt
1hbrod1n ..•.•. Cr'
l!i4>1I Cr'
l!I'êma..-rt3 l!IVlIIIIO, Cr'

No'<bdlJri...
b"", , .•.•••••. ' CI1iI 1.....
h1DutrGt •••••... CrO ",••
'frimeatr. CrI .....
'lViilll.r. ""lIIbo .. Cri •..,

".
fll._
JI•.-
t • .,..
e.IiI".

Os .i1It••la. BIIe... lIa�

IlMllaUead08. não urll.
sevoivldos.

iIí. dlreçlio não B. ruapo.-·
NlMlba peiotl eoaeeltM
..,dtld.o8 11.08 alUa"

....la.41..

Viacão Aéreo
...

'Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

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

Norte

T'erça-teira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00 -

Norte
.vARIG - 12,30 - Sul

Quarta--feira
PANAIR '- 9,40 - Norte
ORUZEIRO .00 SUL - :1 :1,00

Norte
VARIG - 11,40. - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,3() - Sul
CRUZEIRO 00 SUL

Norte '

CRUZEIRO �O .sUL
Sul

Norte
'PANAIR - 9,40 - Norte
VAttIG - 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 - H,OO
PANAIR - 12,4,7 - Sul.

o E�T�DO-Q_ulnt. 'elr. 22 �.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

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

PEDRÓ NUNES

E�-rartido'RepubUcano Catarinense

•.. reune som ... acabamento i, .

solidez... no piano perfeítot

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... ê�te m,raVl-

.

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de'
pagamento a 'longo prazo!

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

.1 Sorteios mensais, mediante .mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jól:;.
inicial de Cr$ lv,oo apenas.

Participação nos lucros
SEGUNDA.FEIiL\o

Expresso SAo Clst6vllo - Laguna
7 horas.
16 horas,

,

Auto-Vlaçâo Itajal - Itajai - 15 110-
Expresso Brusquenee - Brusque -

ras.

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

Auto-Vlação Catarlnense - Jo1llvlle
- II horas.

Auto-Viação Catarlnense - CurItiba

=R�g�J!�� Sul-Brasil - P6rto Alegre Ltquídeçêo de ,aç�es"Rapido Sul-Brasüetro - Jolnvlle -

O abaixo assinado, administrador e liquidatário da CASA DO
ás 5 e 14 ��çA-FEmA ANTIGO PARTIDO REPUBLICANO CATARINENSE", conforme pode-

Auto-Vsla"h·ão Catarlnense - POrto Ale-
res quelhe foram outorcados em ata da sessão da maioria dos acionis-gre - oras. ",

C '
'

Auto:;:Viaçã'O Cat.armense - CurItiba

I tas, de 16 de Julho de 1944, ata esta

devida,
mente registrada no alto-

-

A�t�Xifa�ll.O Catarinense - Jolnvile rio de Títulos e Documéntos, desta Capital, sob n? 1497, de 18 dos re-
- 6 noras.

feridos mês e ano, tendo recebido do desapropiante a importância ar-
Auto-Vlação Catarlnense '1'lJbarAo, .

id
- .

di
., .

id t dos os possuidores de- 6 horas. bítrada em Iiquí açao JU icrarra, convi a a o
,Expresso São Cristóvão - Laguna -

ações, pessoalmente ou por procurador bastante e devidamente auton-
7 ��;�sa Glória - Laguna - 7% zado a virem receber a importância que lhes tocou por ação no valor
e ��pr��::S'Brusquense _ Brusque _. líquido da importância recebida, mediante exibiç_ão das

, re,spectiva�
16 horas.

I ações Desnecess-ário é declarar que, sendo as açoes nominativas, so

.: to-Vlaçâo l1ajal - ltajal.- 15 no-
aos seus subscritores ou aos devidamente endossados por transferên-

Rápido SU� Brasüeíro - JoJnvile -- às
i cias ou por alvará ou formal de partilha quando se tratar de herdeiros5 e 14 hora",

I
'

f' t EmQUARTA-FERA tudo acompanhado das respectivas ações, e que se ara o resga e.

_:\�t�-!�s�ão Catarinense Curitiba
seu escritório, sito à Rua Dr. Felipe Schmidt n? 2: s�la 2: �1esta �apit�l,

Auto',Viação Catal'l:c�se JoJnvU�

I'
todos os dias úteis das nove (9) às doze (12) o liquidatário esta a dIS-

- 6 horas, .

Auto-Viação Catarlnense Laguna posição dos interessados.
.

- 6,30 horas, As importâncias não reclamadas no prazo de noventa dias, a contar
Ráp:do Sul Brasileiro - JOlnvile -

'SI ' , ,.,

lterí t5 e 14 horas, desta data, ficarão em depósito bancário ate u tenor resga e.
Expresso 8110 Crlstovao - Laguna

-I Florianópolis 13 de Julho de 1948.7 horas, ,

A C C hExpresso Brusquense Brusque -I Pedro . . un a
16 horas. ,

�--------------Auto-Viação Itajal - ttaíaí - 11S ho-
ras,

Expresso Brusquense
- lS,30 horas .

Rodoviária Sul Brasil
- 3 boras,

_.--.-,,_..�----_.,-------:----

Nova Trento OOMPANIIIA -AWNÇA- DA lill-
r-W... 1171 - u-..: lAIA
ov.nlOI 11 flUJIlPOltno

Cifr.. do Belanco di 1944.

Schwartzmann
São Paulo

Av. Ipiransa, J1A - Tel. 4·1478

Rio de Janeiro

Av, �io Branco, 257·A- Tel. 32·7522':
-' -

REPRESENTA NTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

POrto Alegre

Cx. 134 - Tel. KNOT
FIe ria nópo!is

O Crédito Mutuo Predial, oferee
aos seus associados o melhor pla
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,0ClP'
mensais.

Telefone a esse' número e a bl...

cicleta da Tinturaria Cruzeiro tãD.... -

damente irá buscar se-u terno.

R. Tiradentes, 44.

I(UA VOLUNTÁRIOS 0" PÁTRIA N.O 69 _ 1.- ANDAR
C-'I". f'OSIAl.. �"" _ IflEFOHE 60<0 • tEL[GII"'III"'�: ·PIIOTECTOW",

Agencia Geral para S. Catarina.
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. "Protetora»

FLORIANOPOLIS

pôrto

Curitiba

JOlnvlle

CAPITAL E RESERVAS
Respon IabiJidarte.
Recete
Ativo

Cri
Cr$

80.900.606,30
5.978:401 ;755.97

67.053 • .245;30
142.176.603.8c

SRS. ASSINANTES
Reclamem imeâiete

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

Aluga-se
Linda e confortavel resi

dencia, recentemente cons-

truida à rua Souza Fr-.ança.
Tratar com o proprietari�..

à rua Blumt3nau n. 68 .

.
'

..

FERIDAS. 'REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nngue ira �
Medicaçéio auxiliCllr no tratomentor

da .ifm.
. '_.. . . . . . . . . . .. . -

Encerador
Tendo necessidade de coruprar

uma ENCERADEIRA EL'áTRIC.\._
afim de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de'
apelar para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir reunir. a

importância necessária á referIda'
aquisição. Muito grato fica-lhes 0-'

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

.
TubarAo

•

•

............. CI lo .

Oleo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE E::

PAGA-SE BmI paEço, Tn;-\TM=t
Á RUA CONSELHETRQ MAFR.\ 41.,
FLORIA�óPOLTS .!.... CAIXA POS�
'I'AL 124.

•

f
•• _ ... "

. o Ratalhã{l TI Il.l'l'i !rfi-Verde
ffol: cm, �'!,j., � '0.1 r t�ninNl�e!ll
Ip",t?" í' I�' •

rt .."'í- � ,,)'- �f''_'\

SiDiltrol pagol nOIl Ciltimol 10' anol
Relponlal ;lidatJel.

,98.687.816,30
• :76.736,401.306,20

Diret·orel'
Dr:"';Pampbilo d'Utra Freire de Carv�Jbo. Dr: FranclIco

"de'Sã l ADiai�.HQ.fI'.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo,
"

".

e JOIE, Abreu.

Veterinarios

o VA.LE DO ITAJAJ
ProeUl'em na A8'�.el.

Progresso,
LIVRARIA 43. LIVRARa

ROSA

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS
•

Rua Cantareira, 928 - S. Paulo

Peçam lista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOlyADO:
Ajustaram núpcias, o nosso dis

tirito conterrâneo, sr. Rubens João
Batista de Andrade, filho do sr.

João Batista de Andrade,

co�aprendada senhorinha Francisca ôs
Nunes, dileta filha, do nosso estil!l -

do conterrâneo, sr. Domingos Ltln
Nunes e de sua exma. espôsa d Inês
da Silveira Nunes.

'

Aos jovens par as 'nossas felicita
ções, com votos de um feliz enlace,

···"······i
RESFRIADO COM ff

,aSSE ::
Derreta VapoRub numa.»,

taça de água ferven�o. e �s- �
pire o;..vapores rnedícínats.�

Vlel( VAPoRuB
..............

,� ��,_,!_A__'_��_Q__U�I_h_r_a__'���._'._�__�
__2�Q�P__J_U__lh__o__p�-__'_9__.�8� � � ��__

3
__

�REALIZA-SE DIA 25, NO CLUBE 15 DE- OUTUBRO) UMA FESTA EM BENEFíCIO DA SOCIE.DADE, DE AMPARO AOS
'TUBERCULOSOS. AS PESSOAS QUE QUISEREM AUXILIAR� PODERÃO ENVIAR PRENDAS OU DOCES PARA OS SEGUIN ..

TES ,ENDEREÇOS: ,EDUARDO ROSA (EMPÓRIO ROSA); D. DORVALINA ALVES (RESTAURANT ESTRELA)

r

. ,

Vida Qo,cl··a·ll.A.jnda o desastre de .avíaçae em (jraDdre�ermess�e�
� .

I, Fler ianópolis .' beneficIo dos_8S118-
,Conforme noticiamos em edição abaixo do joelho e tomando a di- dos do «Irmao

de ontem, ocorreu nesta capital reção da cidade, J.um gr-ave desastre de avião. ' Rumaram, para junto' do, apare- o,aqnlm»
Hoje podemos melhor informal'

.

UlO submerss, retiraram 05 tripu- Logo nos pr imeirus 'dias do mês

aos nossos leitores sobre o ocor- lanles, Teilenln-coronel 1'1 dador Mi, entrante, haverá, como 110S acos

rido. guel Lamperl, comandante da Ba- anteriores, gr-andes "barraquinhas"
Seriam 17,W horas, do dia 19, se Aérea de Salvador,' Bahia; para a Kermesse em beneficio dos

justamente na ocasião em que de- 1° Tenente Aviador Olovis de asilados do Asilo "Irmão Joaquim",
sabava sobre esta cidade, forte Ataide Borges; a espôsa dêsle of'í- Em se tratando de fins tão hu

tempestade, quando foi visto por cial e o jovem Alfredo Lampert 1 manilarios e altruísticos, é de se

pescadores 'da Costeira de Piraju- filho c�o coma,ndante, se�'uindo ,10- prevér que o nosso publico com

baé um avião caie ao mar, naque- go apos para a Base Aerea, onde'
par ça para as Kermesses que es-

Ias pr-oximidades.
"

foram entregues, ao oficial de Dia
tã

e
,

., . , ., ao proxlmas.
Imediatamente e não olhando a que providencioú a hospitalização F t 'I

. -

1 á
, ,

'. ar a I umlnaçao engana ar o
inclemência da tempestade, reu- do Corone! Lampert, gravemente t h d f tei A '1

.

'

,J··ec o a rua ron erra ao SI o
nirarn quatro canoas e rumaram fendo. permanecendo os demais

I d f
..'

I B 11aven
o, ogos para maior hri-

para o lacaIos pescadores srs, naque a ase.

Albertino, Rodaria Alcides Mendes, O avião sinistrado continua se-
IhanLismo das festas em beneficio

Estevão Vieira, Romário, Debran- si-submerso, eslando, por diver- dos pobres velhinhos abrigados no

tino. Sebaslião, José Flores, Ma- sas vezes no local, uma turma modelar estabelecímento. que mui

noel e mais dois cujos nomes não procuruudo salvá-lo. Nesta ingente to honra a nossa terra, sendo digo
tarefa encontra-se o sr. Osní Melo na de louvores, a íncansavel di

e outros denodados companheiros. retoria do Asilo, que se desdobra
em suas atividades filantrópicas

.:CINTILANTE CHÁ DANSANTE NO
CLUBE "12"

DOMINGO, os salões do Clube
... , 12" .estarão mais uma vez lotados
-com .a mais fina sociedade de nossa
-Capital, quando se realizará o jn
tão comentado chá-dansante uni
'versitário, em beneficio das ativida-
des desportivas do gremio atlético
-estudr n ti 1.

A nota chie dessa reunião elegan
"te, será o chá servido por elemen
'tos femininos de nosso grande mun
-do social.

Um "show" muito .hem organiza
, . .do, completará a festa requintada,
-que promete ter aquele brilho e

'ruidosa alegria que vem da moei 'la
-de.

O chá terá inicio :\s 17 horas, ter
minando nas primeiras horas da
-noíte.

Sendo uma reunião elegante, om

"beneficio das atividades desporti
"as do gremio universitór-io. de fin�
-rnuito uteis e agr-adaveis, é de se

"esperar grande concurrência por
'parte de nossa mocidade.

Aguardemos ii perfeita elabora
-cão do programa. que publicaremos
'logo que possível.

A. Sbissa
................. "

..

ANIVERSÁRIOS:
DR. JOÃO ARSÊNIO

Transcorre, hoje, o aniversário
natalicio do sr. João Arsênio de Oli
veira, comerciante na Pedra Gran
..ne.

O venerando ancião, que é pai df'
numerosa f'ami lia e conta com inú
-meros netos, é muito estimado nes
ta capital" razão pela qual, nesta
auspiciosa data será sem dúvida
'muito festejado.

.

Ás homenagens de seus amigos e

familiares, associamo-nos jubilosa
tmente.

NEUS,A BEIRÃO ' BONNASSlS
Comp1eta· hoje seu 4° aniversá

;Tio a menina NEUSA, ,filha de Ze

l:lOn Bonnassis' 'e ! IVI. Laurdes' Bon
massis.

Neüsinha, oferecerá aos paren
';les 'e amiguinhas uma mesa de do
,ces, e bebidas.

FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. dr. Francisco' Gottardi,

::advogádo militante 'em Rio do Sul;
- os jovens Leon Grams, estl!

«jante;
- srta. Tereja Maria da Silva, f.i-

:Iha do distinto casal Doralicr, p

'Manoel Ferreira da Silva;
- srta. Maria Estefano Kotzias,

':filha do sr. Estefano Kolzias do
,comércio local; .

'

- srta. Maria Célia, filha do sr.
'-Celio Veiga, alto funcionário dos
'.correios e Telégrafos.

pudemos conseguir.
Estes intrépidos e valorosos ma

rújos, já próximos do Iocal, ouvi

ram gritos de socorro. Era o Sar- O estado �Io Coronel Lampert,
gento Baroni, mecânico 'do apare- segundo informações do Hospital
lho sinistrado, que vinha, prova- de Caridade, onde se encontra re

veImente ignorando o local em que colhido, continua inspirando cuí
lia Borba, elo HO B. C., que ha cin

co mêses vinha desempenhando as
se encontrava, andando �om agua d�dos.
-----------------------------------------------�---

VIAJANTE
Pelo navio "Carl Hoepcke", sai-

do ôntem, seguiu com destino á

Capital Federal, onde vai cursar

a Escola de Aperfeiçoamento de

Oficiais, o Capitão Ignácio Bra3Í-

funções de Sub-comandanle e Fis

c31 Administrativo daquela nOS'.:;1

un idude do Exército.

Ao Capitão Borba "O Estado" de

seja bôa viagem e muitas felicida
des no curso que vai fazer.

Uin govêrno para
a Franca
Paris, 2.1 (U. P.) - Auriol con-

AGRnDECIMENTO E MiSSa

ininterruptamente.
A. S.

, ; RITZ
��!,�s'.RO.XY�:/t�jo't.\- ;:,!..$,_,,� .;..

cluiu sua série de conferências.

RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas
ROXY hoje ás 7,45 horas'

Sessões Chies
Edward G. Robnison Ju-títh

Anderson - Leon Mac Allister
O SEGREDO DA CASA VERMELH:\:
Um drama repleto de emoções

fortes ...
Cinelandia Jornal - Nacional Im

perial Filmes -r-r- Metro Jornal ._
Atualidades
Preços: c-s 4,80 e 3,00.

ROXY Cr$ 4,00 e 300
Censura até 14 anos.

RITZ Domingo
IVY

Esta manhã, em, palestra com' Q

deputado direitista Loures e .rm .

nisLro do Exterior Bidaut e ao dei
xar o gabinete presidencial, dis
se aos ministros e jornalistas: "E

importante" em vista <;la sjJuaç,ãp
internacional, que a França tenha
um govêl'no com a maior brevida
de". Auriol r�niciou durante a

tarde suas consultas.

Paris, 21 (U. P.) - O radical

socialista, André Marie" �Iinistro
da Justiça do govêi'no demissioná
rio Robert Schuman, foi convida
do para formar'novo gabinete, Ma
rie aceitou a incumbência e

diS')(),!,que iniciará logo '8U:\S consultas

políticas.

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisá (je pes

,ôa com prática ele escritório e de

é'�crituração mercanLil.
Cartas para Chefe de Escritório,

Caixa Po::tal, 139, mel1cion:lJ1do ha

bilit.açÕes e pretenções.
Guarda-se sigilo.

A Iarni lia enlutada ela saudosa ALICE FERRiEIRA, espôsa de. Da

to 'FeiTeii'a, agradece .de coração ás pessoas que enviaram, cartas,
telegramas, fonogramas, cartões, corôas e flores, que compareceram
ao seu funeral e as que deram o conforto, de sua presença.

Convida ainda a família aos seus parentes e pessoas amigas pa
ra assistirem á missa de 7° dia, que mandam celebrar no próximo dia

82 do corrente, quinta feira, ás 7,30 horas, na Igreja de São Francis

co, anteeipando agradecimentos a todos os que comparecerem a êsse
ato de fé cristã.

t' MISSA
,Corina. Mota IM'afr.

Álvaro Mafra, Henedina Veiga Formiga e fHha, dr. João da Vei
�â Formiga e família convidam a todos os parentes �"pessoas de suas

l'elações,.pàr� a missa que, em .intenção da alma de sua, sempre lem

brada, es'pôsa ê 'l'ilil, COlUNA MOTA 'MAFRA, farão celebrar, sábado,
dia 24, às 7 hOl'a�, 'na Catedral ,Metropolitana, Iio altar do Sagrado
Coração· de Jesus.

'

'AnteciJadamente, 'àgradecem a todos os que comparecertjm a ,esse
ato de pieduçle c.ristã.

•

ODEON hoje ás 5 e 7,30 horas
MALANDROS SEM SORTE

ÇOM: Stan Laurel ('O Magro) --
Oliver Hardy (O. Gordo).

.

No programa: 1) Jornal na Tela
n. 44 - Nacional Imperial FilmeS
2) Fim de Semana - Mundo de
Hoje
Preços: ODEON Cr$ 4,80 e 3,ül},
Censura livre.. Creanças maioreSl

de 5 anos poderão entrar na sessã()

Ide 5 horas.

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
, FANTASIA DE AMOR

.
, (Technicolor)

�OM: Fred Mc Murr.ay - Joallr
Leslie - June Haver

'

No programa: 1) Valença - Na.
cional Imperial Filmes 2) No Mun.
do da Moda - A Marcha do Temp(}
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

t MiSSa
Primeiro àniveríirio de·

;', ,

. ,·f.lecimentC?,
João A.Mello 6oilboD I
A famili� Guilhon conVida os

p,arentes e amigos para assislireríl
a missa por 'alma de seu· sempre

lembrado, esposo, filho, irlnão,
cunhado e tio João"Augusto IVi'ello
Guilhon, dia 22 - quinta-feira ás

7,30 horas, de 1° aniversário de seu

falecimento, na Igl'eja da Ordem

3a de São Fl'ancisco.

Agradecem a toelos que compa
recerem a este ato d,e religião.

...... , . ......� .-�: .

Gratifica�se
/'

COM CR$ 100,00,

Quem entregar na Cia,
TelefonicB, uma bolsa

preta que foi perdida,
contendo' 2 chaves, .JS
cruzeiros e va,rios outros
ob;etos.

FILMES DA SEMANA
FILMES DA SEMANA

ODEON - 6a feira
Avant-premiere.
Um filme CO'n1 tôda a dramatica

intensidade ... Humano interesse ...
Artística beleza... camcteristicas
de uma gigantesca obra de FRANK
BORZAGE - o diretor-poéta:

SEMPRE TE AMEI
Técnicolor'

Com - Catherine Mc LEOD
Phillp DORN - William CARTER
Mrne. Maria OUSPENKAYA.
Uma extasiante sinfonia de amor!

Também ·Iá.u
, Novo York, 20 (Y. A.) - William

Pastel', cheJe do Partido Comunis
ta da Amprica dó Norte, e mais cin
eo líderes comunistas Joram d.eti
àos para serem processados, sob a

acusação de "conspirarem, ensi
nàrem ,o pleitearem a derrubada

I do govêrno dos ,Estarias l'nidnt'
i [leIa i'ül'ça e u· \'ioIência".

LEIAM A' RE�STA
O VALE DO ITAjAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

CLUBE

20,00 - "O Seguro Nacional de

Saúde e os Médicos", pa
lestra.

20-,15 - Banda da Guarda Esco
cêsa _ 1 a parte.

20,30 "_ Industrias Britânicas _

Navios-tanques, palestra.
20,45 _ Banda da Guarda Esco

cêsa _ 2a parte.
21,00 _ Noticiário.
:21,15 _ O Panorama Econômico,

.

.,
palestra de Graham Hut-

tono

'21,30 _ Recital de. Henry Cum

mings, barítono, e Haydn
. Rogerson, violoncelo.

22,00 _ Sumár-io das Noticias e I
Rádio.-panorama.

'

�EXTA-FEIRA, 23 de Julho:

19,00 - Sumário dos programas.

19,05 - 'Inglês pelo Rádio.

19,15 - Noticiário.

19,30 _ Música de Bailado "O

Lago dos Oisnes", de

Tchaikovsky.
20,00 - Palestra.

20,15 _ Música das Grandes Ci
dades, _ "Brelim e Lei
pzig" - 1á; parte.

20,30 - 1) '''Livros e Autores", de

Joaquim Ferreira; 2) "O
Cinema na Grã-Bretanha",
de José Veiga. '

20,45 _ Música das Grandes Ci
dades - "Berlim e Ler
pzig" - 2a parte.

21,00 - Noticiário. _,

'21,15 _ "Política 'Internacional",
comentário de Harold
Nícolson,

21,30 _ Novo Conjunto Londrino
de-Cordas..

22,00 _ Sumário das Notícias e

Rádio-panorama.
BABADO, 24 de julho
19,00 _ Sumár-io dos programas.

19,05 _ Revista Técnica e Cien-
tífica.

19,1!$- - Noticiãrío.
19,30 _ Maria Solimíní, piano.
20,00 - A Alemanha por Dentro,

comentário.

20,15 _ Música ligeira·- ia par-
te.

20,39 - Rádio-magazine.
20,45 - Música ligeira 2a parte.
21,00 _ Noticiário.
21,15 _ A Filosofia do, Ocidente

-�"Natureza fi Or.igem do

Método Científico", pa
lestra de Bertrand Rus
sell,

21,30 _ Concêrto Orquestral. do
Sábado _ Orquestra SIn

fônica de Londres.
.

22,00 - Sumário das Notícias
Rádio-panorama.

PASTA DENTAL
ROBINSON'

Prac1slas
Escritório recem- organizado

precisa de "pracistas" para traba�
lharem nesta cidade. e no interior,
com artigos de 1ãclI venda, e com

boa margem de lucro.
Informações á Praçá 15 de No

yembro 22, 2° andar, das 8 ás 12
horas.

0'0 Z"E. _.. '..... �:'- .

.. ,
!

(}JJfJ diferença ndS partidas!
rr--r-hf-�#//imediata ... Maior durabili

dade ... Duas características básicas

do novoJAcumulador Chevrolet, fei
to para corresponder, com perfeição

.
às exigências dos carros Chevrolet l

'

Quando precisar de acumulador.subs
titua por um Chevrolet... e verá

que grande diferença nas partidas!

,.,. \, ...
-

PRODUTO DA GENERAL MOTORS

DE' 'I�G'"O'>'�T"''''''�''.. ..
..

1"'\_ .

. ..•.� .. . eJ.
.

.1. -l.+.....
---------------------------

ARNOLDO SUAR.l:\:h GUN.hiO
Clinica Odcnteloela

NOTUR.�A
Das iS ás 22 horas, com horlf

mareada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arciprest.e Paiv&v! 17
Dr .. (LAANO G.

GALLETTI
ADVOG:ADO'

DOMINGO - DIA 25 - lo CHÁ DANSANTE UNIVERSITÁRIO� PROMOVIDO PEtA }�EDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE

DE ESTUDANTES,' EM- BENEFíCIO DAS SUAS ATIVIDADES DESPORTIVAS� COM A COOPERAÇÃO DA RAINHA MARIA

HELENA RAMOS. "SHOW" ESTUDANTIL. CHÁ SERVIDO POR SENHORINHAS DE NOSSA SOCIEDADE. MESAS A RESER"

VAR NA SECRETARIA DO CLUBE: CR$ 15,00. INíCIO DO CHÁ ÀS 17 HORAS.
-----------------------------

ServiVo Brasileiro
da BBC
QUINTA-FEIRA, 22 ele julho:
19,00 _ Sumário dos programas.

19,05 _ Inglês pelo Rádio.

19,15 _ Noticiário.

19,30 _ Rádio-teatro: "Daqui pa-
ra onde vamos"? _' peça
de Dorothy Sayers.

I"

=J�-
0$ disfrib'uidores e co'ncessionários da

"

GENERAL MOTORS' DO BRASIL, S� A.

"

-'

Crime e cível
Coneti�uiçao de Soclednd..

. 'NATURALIZAÇÕES
.

TitUl� Deolarat6rio.

E,orit. � Praça 15 d. No", as,
10. andar.

R••Id, - Rua Tirad.ent••
._ - .'-�" '''PONE ... "1400"

LIRA TENIS CLUBE
pnOGRAMA PARA O MÊS DE JU
LHO DE 1948
Dia 24 _ SABADO _ SOIRÉE

com inico as 21 horas.
Dia 3i _ SABADO _ SOIRÉE

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

LÃO DO MÊS DE JULHO.

FRAQUEZ�S EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

.

«SILVEIRA«

CHEFE DE ESCRI'l'óRlO

todos os demais interessados na

constituição da dita sociedade pa

ra, a assembléia geral a realizar-se
no: dia 26 de julho .corrente, ás

Conhecedor de todos os servi

ços de escritorio procura coloca

ção na Capital ou uo inter-ior- -

Cartas para"CHEFE", Rua VidaI

Ramos. 52 - i\"ESTA.
atenção," Snrs. Industriais!
VENDEMOS OS SEGUINTES' MA_i 1 Ventilador de ferro, manual,

QUINARIOS para arroz em casca.
'

1 Máquina p/beneficiar arroz, 2 Tratores "FORDSON", sendo

com pouco uso, da afamada mar- um funcionando e outro desmon

ca "TONANNI" com dois brunido- tado.

res e classificador de tipo "TRIER;,� 1 Trilhadeira p/arro.z. com capa-

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

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

de serviço. tor, marca "OLIVER".

1 Motor DIESEL, sueco; de 20 1 Semeadeira de oito linhas,
H. P.' efetivo, da afamada marca americana, marca "THOMAS"

"BO�LINDRS", completamente no- p/arroz O.U trigo.
vO..

' Os interessados queiram dirigir-
.

1 Dínamo. para 6.QOO velas, com se á IrufÃOS GLAVAM, Florianó

'instalações completas, isto é, qua- polis, Rua Jo'ão Pinto, n: 6 _ Cor

dro de mármore com reostato, am- 'respondência para Caixa Postal 42,
.

perímetro e demais pertences. ,Fpolis.

Florianópolis, 16 de
'1948.

julho

Vende-se de 4 portas em exce

e lentes condições, côr verde (duas
tonalidades), equipado com ótí-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
ll10 rádio "Delco", faróis de ne-

blina, farolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha americana.

Preço _ ,Cr$ 55.000,00. Tratar á
rua Bocainva 1, diáriamente até
ás 11 horas.

. Para BEIRUTE
e qu.lquer p.rt. cio

",unclo pelo .i.tem.
cte Cone.õe. fl. SAS.

,

PARTIDA. DO RIO I Du..

Yêzes por semana,

'LINH�S AtRltA.
It.CA�DINAVA.
Informações e reSeTVM:

Nos agentes em Florianópolis:
O 1 i v e i r a & C i a .

- Rua
Pedro Ivo, 7 - P. Voigt-itRua Tenent.e Silveira. 50 e

nas agências e sucursais da
"SERViÇOS Al':R),;OS

FRUZEI�O DO SUL"

�....- ....._._,._._"'.-....-,jt.•"----------------------
UHEVROLET _ FiSPECIAL DE

LUXO 1942

-;�:' ��.��.�� ��. ·��Ü�· ;_;�A I
DR. CARLOS LOUREIRO

DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório:

n.O 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

, ." • _J '-:. ' ',� I •

graças ao aaboroso «P6 Digestivo
De: Witt,> que, desde a primeira dó
le dã alivio ás dôres agudas de

dlá digestãç e faz, d;saparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago,
0« PÓ Digestivo DeWitt. corrige o 1. 6 horas, .na sua sede social á

. m!ll,_no',seu inidc�:�.�irr:�.jando �. ��:_....Pl�Ç�__!�_j��. NO'.:!3J11Q!O_ n? . .?5.., pa.r!l
gestao, protegenuo as mucosas gas- co' stit

'-

d .f· iti
.:

d
.

Ill'O intestinais e neutralisando a aci- .

ns 1 urça» e mi rva a sooieda-

dez excessiva. Lembre-se que com o 'de; de vez que ppr motivos supe-
• PÓ Digestivo De Witt» não se de- riores não se realizará a assem-
vC ter n,cei.o d_Os gos�os�s prato. bléia marcad r . d' 19 d
da a�te culinária Brasileira,

a pa a o la e

julh o de 1948, como fôra convo-

cada,
Peça na farmácia o

AT,th1l1' Polli e Atílio Pollí

corporador.es.
. � . . . . . . . . . . . . . . . .

Perca t1 Gordura
Um método novo, usa

do pelas Estrêfas de
Cinema de Hollywood.
Pôde-se obtê-lo agora

nas farmácias
.

Um médico da Califórnia, que alc;r.,:':a

»9 Estrêlus de Cinema de Hollywood,
descobriu um método seguro e DCH'O

para reduzir o excesso de gordura ant_i
estética. Esta descoberta chamada.

Formode dissolve a gordura de Ul!L

modo seguro e râpidc. Comece a perder'
pêso na primeira semana e muitos quilos
ao m{,�. Basta tomar 2 pastilhas 3 veaes

por dia, Foranode; estimula a Baú?,",
a energia e proporciona uma figura
atraente, de modo que possa parecer e sen

tir-se 10 anos mais jovem. FortDode
é um preparado garantido para remover

o excesso de gordura, PeçaForanode.
hoje mesmo, em (qualquer farmãcia. A

nossa garantia é a sua maior proteção.

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

lospetoref Jar�·.
Nor·te e .Oeste

-

.,.,:EatárJo.eose
Importante Companhia de Sor

teios precisa de 2 Inspetores pata
a. zona norte e oeste catar ínense,
Carta de próprio punho com fO:

tografia 3 por 4, para, a Caixa

VENDE-SE o prédio da Av. Mau
ro R.amos, 269. Tratar no mesmo.

•••••••••••••••••••• o ••• o ••

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO

.--

.

Ruã 'Ti,raaérites 44
........ -

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

yENDE:.VI-SE POR MOTIVO DE
VIAGEM

Móveis de sala, em perfeito es
lado e de quarto, 1 rádio marca

ESparta _ móveis, diversos relé
de gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleira e di
versas louças e mais alguns obje-
los.
Tratar á Rua Boeaiuva, 3.

In-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1i;\
J

'F
t
�.
{'I
I
!
,

\

fi
�

�'

i'l

i"

i'

(\ ESTADO-Quinta felr. 22 de Ju'ho �.. "g-8 5

/W1J{Y!Jadzãry (Ja/la Of) ca4/UJá dtr jUl�
...

cYn

o QUE SE VÊ ilustrado não é apenas um

novo modêlo; é o Mercury 1949, inteiramente

novo, de um pára-choque ao outro. Observe

a imponência de suas linhas, agora mais

baixas, mais longas, mais largas. Interior

mente, há uma festa para os seus olhos:

'. riqueza "de estofamento, suntuosa beleza, es

paço à vontade! Seu> novo motor, de 110

cavalos, é um mundo de fôrça, pronto a

responder ao menor apêlo, E como desliza

macio! A suspensão dianteira independente ...
os amortecedores tipo telescópio, montados'
em ângulo. protegendo as molas traseiras

também centra choques laterais ... os assentos
com farto molejo sugerem o conrôrto do

mundo de amanhã! Conheça êsse novo carro

nos revendedores-autortzados. Em automó

veis, é o novo padrão que foi lançado!. ..

I .

o R

A beleza é
obrigação
A mulher tem obrtgação de ser

rbonita. Hoje em dia só' é feio quem

.quer, Essa é a' verdade."Os cremes

;protetores para a pele se aperfei
.çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa-
-ce "Brilhante" ultra-concentrado

.que se caracteriza por sua' ação ra

pida para. embranquecer, afinar
'refrescar a cutís.

Depois de aplicar este creme, ob

: serve corno a sua cutis ganha um

.ar de naturalidade, encantador á

.vísta.

A pele que não respira, resseca

.e torna-se horrivelmente escura. O
-Creme de Alface "Brilhante" per

mite á pele respirar, ao mesmo

'tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa

.ra pigmentação.

O viço, o brilho de uma 1ge1e vi

-va e sadia volta a imperar com o

uS'O rio Creme de Alface "Brilhan-

te". Fxper'imentc-o.
É um produto dos Laboratórios, por

.Alvim & Freitas, S./A. I

Revendedores nesta cidade:

IRMÃOS AMIN

o M o R

PREGUIÇA E FRAQ�ZA.
VA N A O'J O L

MOÇAS DESAi�IMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA! :

Não é sua culpa!
Ê, anemia que o deixa' cansado,

pálido, cOI� moleza 'no corpo e olhos

sem br-ilho.
A .anemía atrasa a vida porque

rouba ás forças para o trabalho.
"

VANADIOL
aumenta os glóbulos sanguineos e

VITALIZA o sangue enfraquecido. Ê de gôsto delietoso e póde
ser usado em todas as idades.

I�.

c M A No T o p

(I

, ,
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HÁ 17'ANOS FAZEMO'S:

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

Registros de Diplomas
AVISOS

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos
do Projeto 521.B/47, deverão reauerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias,

DIPLOMADOS POR ESCOLAS LIVRES: (Comércio) - Nos ter
mos do Projeto 520/47, pod-erão registrar os seus diplomas.

REGISTROS DE PROFESSORED: Deverão requerer a substiutíçãn
dos seus registros provisórios por definitivos.

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS: De acôrdo com o Parecer 221
do Consultor Jurídico, podem registrar os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAIS: Podem valiar seus diplomas.
TRA'RAMOS DE QPALQUER ASSUNTO REFERENTE ÂO ENSINO

-BUREAU UNIVERSITÁRIO
Av. Alte, Barroso, 11. 1° andar - Caixa Postal 3,932 Rio

Direção do DR. PEDRO OLAVO DEM� . _ 1. f

Para os interessados diretamente:

MINISTÉRIO D.A JUSTICA: naturalisação e direito do eslraJ!.-'.
geiro. titulos de ,pldadanla.,

.

MINISTÉRIO DA EDUCACAo 'e Saúde Publica: registro de di
plomas. colégios e professôres. Subv';nções. Recursos. Analise
e licença de produtos quitr.icoa e farmaceuticos. altmenllclos
(vinhos. ele.)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA: Produção Animal. Produção
M!ner�l (jazidas. licenças. pesquisas).
PROPRIEDJmE JNL'USTRTAL: Marcas:) Palenles. Nlnne comer-

cial. Invencõee, Privilégios�
PROCESSOS EM GERAL EM TODAS AS REPARTIÇÓES PÚBLI
CAS NO D. FEDERAL. IdSTITU'rOS. BANCO DO BRASIL. CAIXA
ECqNOMICA FEDERAL. Damos amplas referências bancárias.

PJI.Rl'. OS ADVOGADOS: Processos em gráu de recurso. e 'de

compelencia originária. no Supremo Tribunal Federal. Tribu
na! de Recursos. Sup. Tribunal Mi!;1ar. Tribunal Mcrítímo.. Tribu
nal Sup. do Trabalho. Tribunal Sup. Eleitoral.

PARA OS AEROCLUBES: Ampla assistência burocrática e

mcterlcrl. junto á [iretoria da Aeronaulic!I Civil (M. Aer.)

ESCRITÓRIO FlRNiNDO DE ersr O
R u a M é x i c o I 41· 10 ,0 - R i o

Fones: 42·7294 e 32.7399 (rêde interna)

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

intermédio e sob financiamento dos Institutos.

Planta e informações - Rua trajano, f6.

Terrenos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o VASCO PRETENDE E�FREN- MINISTÉRIO DA MARINHA
CAPITANIA DOS PORTOS DO

TAR O TORINO NO DIA 8
ESTADO DE SANTA CATARINA

, .Lntormações chegadas do Rio, di- "E D I T A_ L"

zern 'que o' Vasco está empenhado De ordem do Senhor Capitão

em trazer a Capital da República de Fragata da R. Rm., Plinio d.a
Fonseca Mendonça Cabral, Capi-

o conjunto do 'I'or ino, trí-campeão tão dos Portos do Estado de San

da Itália, que i:>res,enlemente se en- ta Catarina, faço saber a quem in

contra realizanelo uma temporada teressar possa, que os cidadãos
abaixo relacionados, inscritos nes-

cm São Paulo, O campeão carioca ta Capitania na profissão de PES-

pr�tendp enfrentar o famoso CADOR-PROFISSIONAL e residen-

Ela
• d" .'

"

a t tes sob a jurisdição da referida Re

lllllna OS OS ccdormenses ,o
"Leam, italiano no �,ia.g de ��os o

partição, devem comparecer à Se�
vindour-o. O jorna 1 A Manda , do cretaria da Capitania dos Portos

C ... B -I· d" VI·b 1 Rio, revela que nada menos de oi- em Florianópolis, dentro de trinta

aIDpeOnal0 raSl elro· e 'i o, el o to :eraAua�!da: seleêão da Itália mi-I (3.0 di_as)'da 'cohtartda dd.attal da pt�-
"

' ;'," <, ",'
"

' 'bhcaçao o presen e e 1 a, munl-

Eliminatória da zona sul. O Rio Grande do Sul vem de eli- enorme massa ele torcedores, co- l!UUTI no-vf'ot-ino. '. dos de suas. respectivas cadernetas

Ganchos' x Catar inenses. minar Santa Catarina elo Campeo- iDO 'se houvessem j),onquistado o
:"!',:,'., ,.,�.: .. ,�., .. ; , ..••• e certidão de nascimento (IParilPA'UJi,AS ,F'tJ'rEBOL CLUBE fins militares e isenta de sê os e

Datas: 17 ,e 18 de julho de 1948. nato. Brasileiro de Voleibol, ven-; cerlame. .
'

, 'e11101uI11entos de conformidade com

LOCAL: Quadra do Colégio Ca- cendo a partida decisiva ela zona Quanto aos calejas entre as equi- :Rê��ebemos 'a sag\.lü1te .circular :
a legislação, em vigor), afim de

tarinense. sul. Excelente quadro mandou o pes fem,
ininas, Sa,nla Calarina,

r,e'l '

S. F,ranciSCo do Sul, 1� de julho tratarem de seus interesses e den-

P d Sm- C tI'O do seguinte horário: dias úteis

Delegado da C, B, D,: Nelson visinho Estado ao certame vo lei- presentada pelo "tea l i" ela SOCle- ne 1918 - reza o "nl.- om a
das 10,00 ás 12,00 e das 14,00 ás

� t bol ístico de 48, Quer o "six" mas- dade Esportiva Bandeir-antes;' de presente, apraz-me comunicar a 16.00 horas e aos sábados das 10.00
,-,an os. . .

° culino ou feminino, demonstraram Brusque, quasi -riada '!)oude fazer, V. S., que, em Assembléia Geral, ás 12,00 horas, ficando sujeitos a

1 Jôgn : Dia 17, á tarde. ' .

I' id di d (10)" d multa e apreensão da caderneta de

Feminino: Gauchos 2 x O (15 perf'e ita organização conjuntiva e corno se esperava. O quadro gau-
rea iza a. no

, la, ez' o cor-
conformidade com o Regulamento

x 5 e 15 x 4). adestramentó técnico eficaz, ten- chou dominou amplamente, de- rente mês" f'oi eleita a primeira dí- das Capitanias de Portos, os Iallo-

Juiz: Carlos Sim inowsky, do ainda a orientá-los um' eonhe- monstrando possuir um conjunto r-etoria ef'e íiva dêsta sociedade, a sos.

, d f d d t' I d de, grande valor, onde pode11)08 qual foi composta dos consócios CLASSE DE 1917
Quadros _ Rio, Grande do Sul: ,ce ,er pro une o'

"

o espor e, ( a re e, Antônio Camilio Boaventura, A'I'-

Miriam, Suely, Vera, Clori,. Euter-
I eom;o êal�e ser: o -antigo "ás", gaú- destacar Helena e Suely, duas no- abaixo consignados e que tomarão naldo Dárío da Costa, Altamiro

pe e Helena, Sta. Catarina, .. , Éi>'J'o;a ; (filo José ,,"Vein,ler'::,Yiana, Bateram- táveís peritas na arte de "cortar". posse de seus cargos, no dia 17 Juvêncio de Paula" Antônio José
, cleste n e'

" -_'" 'dos' Smrtus,":'-António Rosa Nunes,
I· 1 Lt L

' 1'0'8 "s eU1" 'grande 'dif'iculd de a nr Dos rapazes do RI'o' Grande desta- ',1 smo mes, em sessao so-
.rse o e, ídia, Gisela, },etlny, e "". ,,' , ,'<"

1
,

a nc,� 1- . � c Carlos 'Mateus da Silva, Francisco

HiIlrudes. '

,

" 'I mell,�"partlda,.� mes�o fazendo na camos Henrique, Sel'gio e Nilton. Iene a reali sar-se às 21 horas, para Baldança Neot, Francisco João Lu-

Ó. (1:5 x Ierceira e decisiva pugna, quando que nada ficam a' dever aos mais cujo ato contamos com a sua pre- cas, Gumercindo Manoel Síqueira,
Masculino: Gauchos 2,:X "

os 110 'o' e' int b 't exímios "ases" do vo le i nac ional. sença : Heleno .Toão Nunes, José Valério

l� 5)
','

, ssos s encon ravam as an- . de SOU'l:a, José Marcelino Loureiro,
3 e o x ,

L
' D

'
,

P
,

d t cv 'I' AU1' 'd de' infelizes e desarticulados, Mas os nossos aparecer-arn com des- resi en e, .-:-a no a o e Jacob J, da Cruz, José Maria .João:,
Juiz: Paulo Samy. ; , , '

taoue Li OI" Y' P
.

d t B tJ I Antôrrio Cabral, João Manoel Sa-
F', l : C 'I S·' o �ky::

' l) -seg'undó ptélio os barriga-verdes aqu-e Luiz, Érico e Teodoro, sendo l\'e11'a. Ice- l�e�, en e, er 10-

l�ca, ar os Imlll w, ,,'

l'
' 'ó'" I do Inacio de Amorim, Orador, L,e- gás" Luiz Sebastião Machado, Líllio

Quadros _ Rio Grande do Sul: '

"Ol'am os heI' Is{',Ve!rcel'am com des- regu ares os restante�. Nazário Tomaz PireS, Nereu Manoel

� 'W'l N'lt' L' I
L medido, brilho o cOiljunto dos pam. f:3EGUIU PARA S.\.O PAULD A DE.

"ino João Gon('alves. 1° Tesourei- .Toão Libáno, Manõel Clarinda da
"erglO, 1 son, I on, UlZ, ,sac

pas fazendo'os conhec::"r as 'hos�as ,LEGAÇ}O' GAUC'H.' DE'�TOLEIBOL" 1'0, Job Cidral. 2° ,Tesoureiro, Afon- Conceição, "Nestor Vicente Jacinto.
c Henrique, Sta. Catarina: Érico, ," " ,,',

-

,:,
"'" '. �

, "' "" Naza'I'I'o TOI'11'a'z Pires Nereu Manoel
, \ el'dadeIl'as' posslbllIdad t' 50 O\,'idio Maia: 1° Secretário, An-

Luiz, Nabal' (Vadico), Aldo, T,.eo-,' , "./"
" es emcas.' Via âérea seguiu segunda-feira Mattos, 'Policà:rpo Pinto de Melo.

I ' (Ed ') P I ',"',' 'I
PaI' maI,s esforço, que empreg'as- S- p' 'tôniO' Alves de OI iveil'a. 2° SeCl'e- Roberto A,'ell'no 'Tieira, ROll1ão

( OI o 1 e alIO"
� para, ao aiJlo a, delegação de ',\'0-

'
, . ","

I [ário, Thuribio de Olheira. Di-l J 'B b W ld R
20

"

D' 18 I ·'1;;, sem, os, gauc lOS não, consegui,ram 'eibol '" R'" G d I co I
oaqmm ar osa e, a emar au-

Jogo - Ia P8 a maIl' la.' 't'", ,'o 'O'
'

;:;
� "o

, 10" ran e e o oU
,1 que t E L' "', VI·_l li'no de Jeslls,

P\'I aI' o 'rl t'e 01' 1 �por 1,"0, .P,_edro Maia
Feminino: Gauchos 2,x O .(1� 'x /' C

'

leves. 's, rapazes c,e ,'an�' vai qispuLal" 'com a representação êLASSE nE 1918

O e 15 x 7).
'

,

·'1
:a, alarma, após a coptagerp final, de Pernamb\ico a� semi-finais' do ,cente, Antônio Manoel da Silva, Acitho

Juiz: Wilson Pessôa.
foram carregados em triunfo pela Canipeonato Brasileiro. Yalho-me da oportunidade que Camilo, ARrgi_no Adntônsio /a S�lv:t.

se me apresenta, para apres,entar Antt'l1(;>r all1lUn o an ana, en-

Fi'cal' Paulo Samy
O " G

vindo 1zidoro Martins: Ben.iamin

,Q,�adr�s _ Rio, GI'�nde do Sul: Uampeunato 1',tadJ�'no, ,d� p,l"Ofi8�I·On�I·8 a Y. S., em nome elo Paulas

F'!ManOel da Silva, Bertoldo Fausti-
\J I I l} U Clube, nossos protestos de alta no Corrêa, Benevenunto Vic('nte

Mll'lam (Ivanoska), S1.l�1�' (EIly)';", '"

em
'

esLima e distinta consideraçãO'. de Souza, Çamilo Tiburcio Sal�'a-
Vel'a, Clo�i (Vera), El).[��'pe ,e ,'JJ0- \� '. .' 'r "n'DmerO� ,.

' "

R l dur, DOl1ungos Braz, Durvahno

lena (Heloisa), Sta;,;Ca,Ul�,',,:i'nâ', :\Ta ir

I .D,a,'mô's,;",:a)jai,X:,','o"",,�alguns ,dados es-,' LlII'Z (Bac'll'll\'a)
Pela Dll'eLol'la PrOVISOl'la, .rUI Passino Pinheiro, Euclides José

•
0.0 J'.

.

.• , '. J.. .,"".'_
..

I 3 B1�allUo Ce1�cal, ,2° S·ecretário. Garcia, Estanislau Victor Nunes,
(lvete), I,vete (U�â.nia), ,Lídia (In� latislicos d?, W ;,Lurno do certa !1i� i Dinal'te (Bocainnl) .. ,. ". 1 Ereteu Anastácio, Soares, Francis-
Janda), G,isela (Nair e Jenny), Jell- de futebol profissional da ·cidade. Mafra (Figueirense) .: .... O EMBARCOU O GEN�HAL �DUAli..LJ co Estevão Godinho. Francisco

ny (Ires); e: ,HilLrudes ,(Seda). cuc'errado domingo úllimó: Dinal'le 'jogo Ll apenas algun� AMARAL Borges de Souza, Guilherme .Tosé

i\Iasculi'no: CataI'I·I)"e,r.�ns,',2,.Y; O, "Jogos realizados: 6. Tentos co::1� IllI'nll'os em b t't
'-

A' d 'd' 1 f'
da Silva, Germano José Lapa, Her-

'HOC ., " ", su S 1 lllçao a rI quc Para Lon r,es, aon e vaI c le lan- cHio José Vieira, lrineu Ponciano,
(15 x 8 e:)5 11). q'üisla,dos: 3:2,.,,' foi expulso do gramaelo. do a Delegação do Brasil às Olim· Ribeiro, Jovino Martiniano Roílri-

J�lz: I}Glk]I.o Sa;nt:�:"\,, Classificaç5.6 elos clubes Aspi1'Qllfes piadas, "iUjou, onlem, "ia aéTea, o gues, José Patricio da Silvu, João �l.l

Flscal:;,',",",cTIlson' .. ,n&s's\!o.�'.,",<""",,,' 1°, lug'ar - A.Yà'i, com 3 'Vitórias" 10 luzar _ FI·glle·I·r.ense, COU) i I
noel Paulino, Joaquim lzidoro da

, V: r" lJ'tt ' � � g'eneral Edgard do Amara, acom· S'l J
_

L r FI' J-
" '''�, 'O derrota, 6 pontos ganhos,' 16 ponlo perelido.

1 va, oao auren mo 01', úfl'O

Quadros "- Sta. Catarina: 'Teo· "goals;; á favor e 5 >contra. Saldo:
panhado de gl'ande comitiva com- Octaviano de Souza, José Bernardi-

doro,' Nabor, Aldo, Érico, Paulo e
2° lug'ar - Paula Ramos, Ayai, posta ele elementos sel,ecionados no, Liberato João Duarte, Leonel

11 g'oals. ,e Olímpico, com 3 pontos pêl'di- Eleutério Ramos, Lauro José
Luiz; (Galluff), Rio Grande do Sul:

20 lugar _ Paula Ramos, com 2 dos.
. .

ti para o ref�rido cerlame. O seu dos Santos, Laudelino Antônio.
Luiz: (C�rlos), Henrique, Wil�IJll, .

Ó
. embarque, no AeroporLo SanLos Manoel Paulo de Camargo, Manuel

\�';' ') ,vIL rIas, 1 derrota, 2 pontos per- 3° lugar - Bocaiu"a, com 8 DlIII1011t fOI' mlll'to COIICOI'I'I'do 'I
SI'lvestre da Silva, Milton Pereira

Js.ac ,,'c
,

__

rgio (,A�,','�',elo: ., '. t;"'eI
'

,ri _ rr. I ,uil os e 4�'gflnhos, 9: goals pró' e 8 ponlos perdiefrJS. 'I. ,',
"

,

'

, •

'

i\fachado, Manoel Bento de Oliveira,
, 3° i jôg'lll (declsaio:): DIa 18, a lar- obntra. Sa1'do: 1 go:ü.

' lllfal;to-hwellis' \ enc!o->e numer o,SOS amIgos, allLo- Manoel Valério de Souza, MQ,noeJ
d,e. '

30 lugar � Figueirense, com 1. 10 lugar _ Pílula Ramos sem
riclades :'civis e h1ilitares e ,',desta- Eleodoro Martins, Oc.tavio Alb,erfo

Masculino: Gaucho 2 x O (15 x 5 viLória, 2 derrotas, 2 pontos ga- pontos perdielos.
' caelos m'embl'os dos meios despor- Bion, Ramiro Domingos Lino, Re-

e 15 x 5). nhos e 3 perdidos, 6 goals a favor 20 1ugar � Figueil'ense, com 2
li\'05 da cidade. O ministl'o da �����s�u�Ol;;�rNJ���'iJi�h�igUel

Juiz: Nelson Santos. c 8 contra. Deficit: 2 goals. pontos' perdidos. Guerra, acompanhado de vários CLASSE DE 1.919

Fiscal: Wilson Pessôa. !10 lug'ar _ Bocaiuva, com 3 30 I A oficiai� de gabinele Lambém es- Antônio Constâncio, Abelardo
ugar - vaí, com 8 pClntos

- ,

Victor Fagundes, Antônio Sabino
derrotas, 6 pon tos perdidos, 1 perdidos. tcve pr,esen te. Ferreira, Azevedo Bernardino de

goal pró e 10 contra. Dificit: 9 A Ayai não compareceu para JOGOS-OLIMPICOS DE LUi�.LJttJ!.;:) Senna, Acelino João L u c a s.

goals. disputar os J'ozos, fazclldo a entl'e- L d 21 (B N S) N
A g e n o r João Ribeiro, Ben

�
on I'es,' .,'. -, uma ,iamin Manoel Francisco, Crispim

ga dos pontos. mensagem de saudação a Lodos os' .Tovita Danie'l; vjalma Teofilo da
. .... '. . . . . . . . . . . .

. . çompetidores das Olimpíadas, que Cruz, Domingo's Firmino Ramos.
" A TOCHA ULÍMPICA serão iniciadas em Londl'es no dia Domingos João Dias. E_nedino

:" L,ONDRES, 20 (B, N'.' "S.)' _ Pre-
Maria, Elpidio Bernardino ,'Co}·rêa.

,i!) 26 de jülllo, o clite!qr de Org'ani- Firmino Máximo Mendes, Floriano
S:ehtemente estão percorrendo à zaç,ão, .Mr. E. J. H. Helt, declarou: .Tosé de Oliveirá. Frontinó Patricio

E,AlI'opa, por terra e mar,' 'as tochas "A' d
da Silva, Georgino ' José Martins,,

CIma ele "tu o" agj.J:ardamos an- Geny Herminio .si,lva, "Idalicio
espeCialmente fabl'icadas para tra- siosamente a, ,:visita dos dirig�:m- Francisco de Azevedo, José M. de
zer o fogo olímpico da Gréci�' até t.es esporlitas dos outro.s países e Souza, João Maximiano dos Santos.

6 Londres, ond.e."se realizarão as 'de ,todos o,s concorrentes à João Ocker Filho. Jovino Bernar-

5'
.. ' Grã- dino de Aguiar, João Pedro dos

Olimpíadas de 1948;" e, segdrrdo'se- Bl'e(a!J)ha, assim como

.

de muitos Santos, .Tosé Sagás Filho, José Lu-
4 salienta, essas tochas' constitue� miihare§' oe pessoas 'amaIües dos cidório Serpa, João Feliciano da
3 Ii_ovas pro"as ela capacidade cria- esnol'tes que est,ã� ch'egando Silva, José Paulo da Silva, Louri-
2

r a vaI Gallo, Lincoln José de Oliveira�ç;Ol'a ,e perfeição de acabamento Londr,es;':procedentes de tôdas as Lucio Avelini Vieira, Manoel Eles-1 dos produtos .bl'ilân,icos. pades elo mundQ ..Todo-s aqui en- bão Bento. Melentino José (lp SOfl-
1

FéItas de uma nova liza de alu- conLrarãci caloroso acolhimento e
za, Manoel Alvim -cià -Silva; Nõ"fórii

1

'I
r ,fllll'indn Tomaz, O�ni 'Ernesto

1 ll,�ni� deno�lnada. "�Iiduminitim", podem contar oom a maior boa Vieira, Podido Cecilio 'Adrianf)

i
Cl'laçao da fIrma HIgh DuLy,Alloys, ,vontade de nossa' parte.

- Flores, Possidoneo Cirino Sagás.
d SI I J I t t' h I Rau lino Anastácio Ferreira e Sa-

i .f' oug 1, 1,1g a_ erra as oc as Esperamos sinceramente que
"

turnino Gregório FloreS.
1

tem o compl'lmenlo de Om 457 e lodos regTessal'ão a seus paí-ses Capitania dos Portos do Estado

1 [Jesam 900 gl'amas. Cada toéha tráz nalais julgandO que valeu a pena de Santa Catarina, Florianópolis"
1 gTayada a seg'uinte inSCl'lc.ao: f'

19 de .iulho de 1948.
a viagem que lzeram. Nelson do Livramento Coutinho.

1 Olimpiad 1948 - Olympia to Lon- /'''TócIas as 17 competições es- Escriturário da classe "G" - Se·
1 don 1948" trazencJo junto O símbo. pOl'tivas serão ardorosamente dis- cretário.

i 10 olímpico: cinco círculos entre1a- puladas; será lima exibição de
---------------

('ados, aptidão física resisLência e co1'a-
<.. ERVIÇO DE
MFTFOROLOGIA

,

,
Direção de PEDRO PA.UIP MACHADO

Quadros - Rio Grande do Sul:

Luiz, Henrique, Wilson? Nilt,Oll,
Jsac' e Sergio. Sta, Catarina: Teo

doro'; Nabor, Aldo CEdí), Érico,
Paulo (Galluff) e J.oão (Ga·lluff e

Vadico) .

-Resu.ltado elos jogos
Paula 'Ramos 3 x Fj.gu�ire�:�é "2.
Avaí' 5 x 'Bocaiuva O.

Paula, Ramos 2 x Bocaiuva 1.
Avaí 6 x Figueirense 1.

Figueirense 3 x Bocaiuva O.
Avaí 5 x Paula Ramos 4. �

c6nsoante foi amplamente di

vulgado, realizou-se, sábado e d�
mingo último, !�esta Capital, a eh

mil}!itória da zona" s_?l d.o Campeo

nato Brasileiro de V.olelbol, pro�

moY'ido pela Confed,eraçã(o Brasi

leira de Des.p,f:\'i·tos, 'que reuniu na

qua'Clra do êdlégio Catarinense �s
representações masculinas e femI

nin'as do Rio Grande do Sul e de

Sanla Catarina:

Os arLilheiros:
Saul (Avaí) ".... , .

Pinto (Avaí) . .

Mandiüo (Paula Ramos),
'

Nicáci'o (Paula Ramos) .

'Felipinho (Avaí) .... . ...•

MOl'ací (FigueÍl'ense) .

'Nicolau (Figueirense)
Bráulio (Avaí) . .

Nizeta' (Avaí) ", .. .' .

Lázaro (Paula Ramos) .

Helinho (Avai) .. '. . .

Ari (Bocaiuva) . .

Nede (Figueirense) . ..

Augusto (Figueirense) .

Gastão (Figueirense) .

Lauro (Figueirense) ..

Benteví (Paula Ramos)
Juizes que apitaram:

José Ribeiro ., .. " gem, às quais se deve acrescentar
I' o l'gulho nacional pela' vitória,

As copiosa::: chuvas que desaba-

1'am sôbl'e a Capi tal sexta-feira,

imp,ediram fossem as partidas rea

lizadas na quadra do Lira Tenis

Clube sob a luz dos refletores. As

sim foram alterados {JS horários, as

datas e o local dos jogos, o que di

ficultou o trabalho do d,elegado da

,C. B. D, e dos responsávei� pelo es

porte ela redc em no:sso EsCado. Os

padres do Colégio Catarinense co·

,operaram com os organizadores,
fornecendo cadeiras para maior

l-conforLo, dos assistentes" que o fo

ram em ayultado número, A banda

de música da Polícia Militar COOP�-ITaU para maior sucesso das partI-
-das. ,

4 vezes

TRANSFERIDO O SUL-
A:\lERICAi'iO 'ramly\m c1eYem Eer mencionadas

RIO, 21 (y, A .. ) - O Campeona- as comp,eLiç,ões de Belas Artes que
to. Sul-Americano qu,e esLa"a mar- moslrarão o preparo cultural ao

9 cado para o próximo dia H de se- lado elo físico.
I:l ieml)l'o, foi transferido para o riia
6 1!� de outubl'O, a tendendo' a lima ea a se congralular com os "cnce-
5 solicitação d03 ]):1raZllaio". I I d' f

.

� � v "ores e ap au 11' seU!:: mtos".

i'ievvlon Monguilhot ., 1 yez

Aldo Fernandes .... . 1 vez

\Valdemiro Melo .. .. 1 vez

GoleÍl'os vasados:
Isaias (Figueirense), .. ,.,.

Brognolli (Paula Ramos) ,.

Arí (BocahlYa') .... . .

Adolfinho (Avaí) ,... . .

Previsão do Tempo, até 14 hu
ras do dia 22:

Tempo: Bom com nebulo:õidad.e;
Tf'mperatura: Estável;
Vento�: De i'ioTte a Leste, mo

"/.., Grü-Bl'elanha 'será a primei- deeados.
Tempf'l'atmas exfl'pnia�' Re' hoje:

.

,\Iúxima '17,'! lilínima 9,2.

/'

..

_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica Médica e Cirúrgica i do

DR. ÂUJOR 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 OI'

,

Ultra-Vjoleta - Infra-Vetmelho I'C ID,a
Consultório e residência: '

Praça Pereira e Oliveira (atráz do (Elétro Técnica Mecanográfíca)
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. ROBERTO LAPAGESSE FILHO

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 Rua João Pinto, n. 32 _: Floria-
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS nópolis - Santa, Catarina

l

Consêrtos, Limpezas e Reconstru
ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contahilidade, Hegís
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.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partei....
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

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

'Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras ___:
.

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAB
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HOR",RIO DE CONSULTAS: - Pe-

13 manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Maternidade (Clínica
de gestantes)

,

no consultório das 15 ás 19
horas

CONSULTóRIO:

Á tarde

.> Rua Vitor Meireles 'n. 18

Fone manual 1.702
RESID:f:NCIA:

Avenida Trompowski 62

Fone manual 766
----- -----,-

DR. LINS NEVES
Diretor da Mate�nidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
'

Diagnóstico, controle' e tratamento
especializado da gravidês. Distur
bíos da adolescência e damenopau
sa. Pertubações lI!enstruais, in�l"l'

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

,

Qperações do uterCl, ovár�os, trelTt-,
pas, apendic�, hérnias, Varizes, etc'.

Cirur�ia :plástica do perinea (r�l-
turas) , ,

ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:�E-

RAÇõES OBST:f:TRICAS
Doençls glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos - Esterilidade
-,,' Regimes.

. _.C()n�q!tórj91l· J:ºª,Q,.l?}:!l!.<k 7_ -::-ycJ.
,

1.461
,Ir Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e ,Souza - Tel. 846.
,

Dr. Newton D'AviJa

DR. A. SANTAELA

."

Assegure desde já ��

NATAL FA,RTO E Hui
sem sacdficio financeiro, adquirin
do, err· suaves m�.nsaliriades uma

CESTA DE NATAL

��
•

Agente nesta Cidade:
B. SOUZA

'Caixa Postal. ::l2()

Dr. LhtdoUo A.' G.
Pereira

Advogado-Contabilista,
Civel ,! Comercial

Constituições da lIociedadell'
e serviços co;el::ato., em gerc,ti.

Organizoçõee contabei•.
Registro. B marcas, di.pon'do,
no Rio. de correspondente..

E.crit.ório: Rua Alvaro de
Carvalho n. 43,

Das 8 à. 12 horas,
Telefone 149'4

(Forma'do pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade
... do Brasil)
Médico por 'concurso da Asslstên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno dr

, Hospital po_iquiá·
trico e Marrícôrnlo Judiciario

da Capital Federal
Ex·intel'no da santa oasa de MI·'
sertcórdta do Ri'o de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

N'l;RVOSAS
Oonsultõr!o : Edifício Amélia

Neto - Sala
.. 3. "

',' •••••••••• � ...... , '.;':.',
••••••••

Residência: Rua' Alvaro de oar- ,Para 08 pe!lsQO& .de f�:n,Qvalho. 70. ,

1 d f'Das 15 ás 18 horas po á ar' Co e Otto é,Telefone:
'

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

�,'
f-�' ;"

. L'.,.'
'

_

,.
C OMP RA E- 11='íiiiiiii7õii'Tonõijii","ifi.,....nrn"i'F.'iiii'

VENDADEI!lII I ,

", :ASAS f TfRREIIOS
. .. "._

..ex: 'A.l.A'V.$� . 11_lE<iAUSAÇOES »: �

ADHINISll1AÇÃO
.

' ,

orlHÓVEIS
rfC.

Q(IA DCODODO �.J.5

F'10f1IAIYOPOLI5 -.sANTA CATARINA

Dr. Roldão Consoai '

CIRURGIA GERAL - ALTA CJ.
RURGA - l\10LÉSTIAS DE SlS-

N.fJORAS - PARTOS.. ;

Formado pela' Faculdade de' Medi
cina da Universidad� de São' Paulo,

; onde foi assistente por vários a�, do
Serviço Cirurgico do Prof. A1ípio

Correia Neto
'

Cirurgia do estômago e V;a! circula·
res, intestinos delgado e grosso, ftiroi·
de, rins, próstata, �béxiga, utç.ro,_

'ovários e tromp'as� Varicoce]e� IUdro-:'
ceIe varizes e hernas.

Cons.nltá': 'na. 3 ás 5 boras. li rua
Felipe Schmidt, íll (altos da Casa

Paraiso). Telef, 1.59.8
Residência: Rua Esteves Júnior. i70';

.' Telef. M. 7�4
, '; 'Dr. Paulo Fontes'"

__ o.

Clínico e operador
eoniultório: Rua Vitor Meireles, 26-

Telefone: 1.405
, tlonsultas das 1.0' ás J2 e d� 14 i.
15 hrs, Residência: Rua Blumenau, Elnpregue bem o s,"'u,din'hel22. - Telefone: l'.620 ..., .

Opera-çÕ<:s - ViàS Urinárias -

,.
' •.

-
" ro, co,mprando" a�ões do "Colé

DH::::ro���. ini���:;n��êt'lia a��te t Dr. Mano W_halJleli, gio, Barriga�Verde".
, ame151ana. C1lni�a médica de adultos e criança.

I

Fisinterapia - InÚ'a ViermeJbQ.
'

Consultório - ·Trajano. 29· ., ... , ..••••••.•••••••••••• '

�ll!,-"lta, Vi,tor Me.irt1I's. 23.' Atende Telef. M. 769

VENDE SE
' :

tltanamente as 11,30 hrs. e á . ta'rde, Consulta da.. 4 á,�, ,,·6 horas' ,.
das, 16 brs. em diante Residência: Re.idência: Felipe Scbmidt n. 38.
Vidal, Ramos. n. 66 - Fone 1.ii67 Telef. 812 Vende-se finíssima sala ...de jan- .

f;,

� "Colégio Barrtga.Verde"ICaiDiI••, Gravat•• õ PilamclI, tar'em estilo.Renascen_ya, 'int�ira- Bar'a�a «Chrys'leresta' construido o seu majesto- Meia. >d.. melhQre.,\pelo" me mente' trabalhada a urao e amda ..l ))

80 pré�io e n�ce!sita de ,suai D()re. preço. l6�ll.n�ASA '�MIS não. us�da. Tratar à rua �alqanha I Vende-se uma, em ótimo estado - 110 H. P. Tratar com Lourival
vaUMIl colahoraçao. . CELANEA _ RuaO Marr.. : Marmho, 16. AlIlleida telefone 1.406.

NÃO ESQ U E ç AI

t
.

,

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
'. J

ra j dos: melhOJ.:es profissionais d.
cidade 'pa'rá lavar, passar e tingir
pelo sistema suíço.'
R. T'irade,ntes 44 --.:. Fone 1022.

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

Rua Saldanha Marinho, ,10
Telefone M. 732'

.�� por.

PASTA DEN'l'�
ROBINSON

CASAS
RliA CONSELHEIRO �IAFRA, easa grande com 6 quartos, sala ba

nheiro, etc. Serve iambé)n pará comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
RUA CONSELHEIRO" MAFRA, prédio de comércio com 2 pavimen-

los. Preço Cr$ 350.000�00.
> "

,

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

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio" construido em terre
DO de 17 x 30, lodo murado.icom � quartos'etc. Preço Cr$ 19Q.OOO,00.

RUA. RUI BARBOSA, casa .corn 5 quartos, construida em terreno
de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,0'0

. ,

aUA JOSÊ MENDES,' bangaló novo, com 3 quartos, etc., construi
do em terreno de marinha. Preço 81'$ 50.000,00. ':

, RUA RIO. GRANDE DO SUL" casa com 2 quartos, tendo o terreno
10 x 40. Preço Cr$. 35.000,00.

. RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter
reno de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000;00;

!tUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo.
com 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa COl').1 2 quartos, ele. etc. Preço Cr$
�,0.000,00. , fi '

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com ,í quartos, etc. Preço
c-s 55'.000,00.

I
,

CAPOEIRAS, casa com 2 qúartos, etc., tendo o' -íerreno a área de
S6.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.

CAPOEIRAS, casa desocupada C9m 3 quartos, banheiro, água quen
te e fria, instalação sanitária, etc .. Preço Cr$ 60,000,00.

,

TERRENOS
,

RUA RGI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Pr'eço Cr$ 15.pOIJ,oo.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 )! 30. Preço Cr$

li 0.000,00.
RDA STA. Ll;ZU. (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA GERAL (Estre,itb), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

(;0 o-s 20.0QO,00.
FAZENDOLA E INDUSTRIA

BARRELROS, pequena fazenda, com pastagem para
.

30 cabeças,
com uma industr ía de produtos de mandioca. sagu, etc., demais in lor
.mações dão-se neste Escritório. Preço Cr$ 280.000,00.

,

HIPOTECAS,
'

Aceito capital para empregar' sôbre garantiliS'f'hipotec'árias. Sigilio
absoluto.

.

,

Otsçem , ,diàriamente, ,das)O às [4 horas, as eodiçõe« da

I ,4. ,

• • • • • • • •• •••••• • •••••••••• t·

ZYH

Drs. NUNFS VARELA' e ANTENC)R" I .

TAVARES,
'

I Advogados,"" '

Causa civeis comerciais, natm·ali·
! zaçõe�, consultas e parece'res

. ". _ .nas..9.. ásJ2._e .. das lfLá$'.o:t8_ horas
Escritório: Rua 'TraJano., n. 33. la

andar

FJorianópolis

"I 970 k ilociclos oride de .300 metros.

Laguna' Santa 'Catarina - Brasil

I,

,
A V ,I,S O

,

O CRÉDITO lHúTUO, PREDIAL,) COMUNICA AOS SEUS ASSOCIA�
DOS QUE MUDOU SUA S:f:DE PARA A PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N •

22, SEGUNDO (2°) ANDAR DO PRrWIO ONDE FUNCIONOU O RES�
TAURANTE PÉROLA. ,;

,

FARMACIA ESPERANCA
110 "arm"e.#i.th'� NILO LAUS'

'BoJ•••Dl�1lI _d .....ref.rI'. .

,
ti

',.,. r.' " ,

I.tretru ..eh�aaJs e ..�r...�1'U - Bo••••ütu - P....
...ariu - .'rUir.. III. liI�n.uIl..

'

!hrail� �. tUata '.It�"..� �. r�eeitd�, .......

", :

Se o� SOC1AL!,

PORTO',AlEGRE

RUA VOIAJNTÁf<IOS' DA PÁT'RIA N.O 68 - ·T.o ANDAR
c)MXA' PÓSTIÜ.:SI!3 - 'TELEFONE 6�4C· TELEGRAMAS: .I'ROTECTORA.

! .

'Agencia :&eral p'ora 8ta Catar�na
Rua Felipe Schmtdt" 22' Sob. ,

Caixa Postal. 69 - Tel. '''Prolectorá'' - FLORIANOPOLIS

REEMBOLSO POSTAL
Palia, casemirasl' linlho,s, ,brins, ."!ltc. pre.císa�se ,:re.llresentante.

Ofertas dando fontes de., referencias a "TEClnOS". Guarda-se sigilo.
Ijaixa Post'al, 539:'.2. K P'iullo - ·Cap'ital.

" '.';'-'. "

.

��?'�&r!��1it3���""$
r6rill rClbdcant�'� diS!ltribuidore. 'das afamada• .coa-
11' '11 f$c�Õflw. ,·p��"·:rlt�TA�... RIV�T; Pow.ue· �m gl'an.

d$ iltntimento d. oasemi�Q,11l. ,.iloado.; bl'tlll
bOX\ll '. bOll'ato .. s Cllqodõ••,�moriD. _ ayiamentol

I:2If_1f ,:':-&, que I'eceb., dil'etamenb da.
,.� lI':'fi) . .,.nticlo\de lha fa:ur.m lImo:

l"rnon-a.ll ti Laje••

I
I
I

.... ���m)'l!i__iIII�'IJI&!iIlI-liII!lliilooilll".W__II!I#WI'li!illlli_"-""

MbricC!.� A Caa" -" CAPITAL- ohomo a a.'I.:,;')�"Elo CAM
vhdta onblll d. qjf.tuoullm a:.u:'I.� oom�%'CIl, j'V:t"'iT�r:2, '"!l�

�ihb�il!a
"Ir' ·i
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Dr. Joaquim ladel- O 'GAFANHOTO
ra Neves

-

ARllÃn ,JUNIOR
•

. . z-:

,.,.� Muito se' tem 'f'alado acêrca dos se' com as folhinhas. novas e ten-·,
Via aérea, regi es_�ou, ontem,_ ",a gafanhotos vêm Iras dos pés de alface e de couve."

-

d estragos que os
psta capital, o nosso preza o amr-

causando em diversas zonas do A limpeza Iol+ger'al l ,

"0 e ilustre correligionário sr. dr. .

Se houve choro, eu .não sei, mas-t; Brasil. Os jornais e o -cí nerna ex-

Joaquim Macieira Neves que fôra
pioram o assunto com meticulosi- que houve muita tristeza, .ísso em'

à Capital da ,Rep0blica como in-
dade e a matéria é bem aceita pe- afirmo.

tegrante 'da representação do P.
lo público, sempre ávido por no- Mas como há males que vêm pa-»

s. D., calaríneuse ii Convenção vidades! De uns anos para cá, en- ra bem, apesar do "prejuízo" so-

Verdades eterna'5 que a �ac,io.nal do Parlido. lrelanto, as "nuvens" de gaí'anho- frido, o meu amigo fêz uma gran- ..

tos têm aparecido em quantidades de descoberta: Gafanhoto .não co--

·

d t"I
' FOI' engraçado assombrosas, pois os lemiveis hi- me plantas da familia das liliá-

P�n�c�r:�� diri�rg:érna�r���!:1B�!,�b!e� ,o: jornal c�rioca "O Mundo�'��e �l�i��:�'�al:ã� :��:���)���iS e gostam �:�;I:�il�ea!�:t�a�se�1e s��oh�r�t'
chamado "caso paulista", e que fez publicar no "Diário da Tarde", de Hi do corrente, publicou a seguin- Até agora, felizmente, as "divi- ficaram intaclos! '

J sões acridianas "<andavam por lon-Curitiba, o dr. Wanderley unior, com a vesaníca fúria oposicionista te tópíco :

que costuma transtornar os homens da "eterna 'vígilancia", agride de "Foi eugraçado o 'que aconte- ge de Florianópolis e nós só ti

modo revoltante a figura do dr. Nerêu Ramos e ofende da mesma ma- ceu em S. Paulo'. Os udenistas Ha- nhamos conheCimento delas pelos
diversos meios de propaganda. Mas

isso foi até agora, somente!
Na verdade foi na semana pas

sada que a história começou. Ei

la:
O meu presado amigo, o Aristi

des, ali do Estreito, não perdia
oportunidade para comentar a sua

horta, onde os pés de alface e de

couve surgiam da terra como por
encanlo! Era de se ver I Jamais A.

dhavia esperado que a coisa sais se A CO r O
tão bem! Nem uma só semente dei- O' Washington, 20 (V. A.) -

xara de germinar!
presidente Truman assinou ontem"

O Aristides já esperava, ansío ,

a ordem pela qual entra em vi
so, o dia da primeira colheita e

I',_"ôr, a partir do dia 31 de julho, o
vivia sonhando com uma boa sa-

l d d li' 'II id re novo acôrdo taa-ífário entre
a a e a .ace recem-co 11 o, -

_ . .

gada com azeite italiano! E8lados_ umd?s e o BrasIl, com

Era apenas questão de dias. Co-I
concessoes n:utuas.

mo as chuvas não vinham, o meu O Brasil figura entre as vinte'

amigo, com o auxilio de um rega- e três nações que assírraram o

dor, não deixava a terra ressecar. acôrdo nêsse sentido, em Genebra ...

De manhã, ao meio dia e de tarde, (' já Ü' ratificou.

lá eslava êle, com carinho, dando A alesma ordem inclui o Líha->

de beber a terra! no, o Ceilão e a Nova Zelândia.:

para os holandeses; Hio, 21 . (A. N.) _ Em cerimônia realizada, no salão nobre do Pa-'
- em 1798, nasceu em Lisboa, lácio do Catete, o Embaixador da Inglaterra, sr. Neville Montagne But-·

António Paulino Limpo de Abreu, mel, fez entrega ao General Eurico Gaspar Dutra, Presidente da Repú.-·
mais tarde Visconde de Ahaetc, hlica, da Grande Cruz da Ordem de São Miguel e São Jorge, que lhe foi ,

vindo para o Brasil com D. João conferida por Sua Majestade o Rei Jorge VI.
VI. Foi sócio do Instituto Históri- Á solenidade, que obedeceu a rigoroso cerimonial, estiveram pre
co e Geográfico Brasileiro. Fale-

sentes, além do Ministros da Guerra, das Relações Exteriores e outros,
ceu no Rio cm 14 de setembro de titulares, os gabinetes militar e civil da Presidência da República, o-
1883; senhor J. J. de Lima e Silva Muniz de Aragão, embaixador do Brasil na.

- em 1823, em Ubatuba, faleceu Grã-Bretanha e todos os membros da missão diplomática inglesa no"
o dr. Francisco de Melo Franco, Rio de Janeiro.
nascido em 17 de setembro de Ao fazer entrega da condecoração ao Presidente da República, o'
i 7>57; embaixador Butmel pronunciou expressivo discurso, exaltando) o Ge--

- em 1839, quando descia o rio neral Eurico Dutra, não só como comandante em chefe das Fôrças Ar-
Tubarão, foi atacado pelos revolu- madas do Brasil e organizador da F. E. B., como Presidente da' Repú-
cionários ganchos, o lanchão "Im. blica dos Estados Unidos do Brasil, que "tem demonstrado em tempo
perial Cataríuense", que estava de paz ser o mesmo destacado amigo que conhecemos, nos, dias negros:
sob o somandn de José de Jesus; de guerra." Citou também a assinatura do acôrdo comercial Anglo
- em 1840, o Regente Araújo Brasileiro, em 21 de maio último, que "resulta, com <;I sinceramente,.

Lima (Marquês de Olinda), por acredito, do fortalecimento daqueles laços comerciais, capazes de in- ..

decreto, adíou a reunião das Cã- fundir confiança, como requisito preliminar- de t:Ô'das' as· relàções in ... ·

maras, motivando exaltados pro- ternacionais." Salientou ainda "a conclusão. de' 16 de abril de 1947"
testos e dando m�gem a- que fosso:' da Convenção Cultural Anglo-Brasileira, que contribuiu para selar-

A·'
, ,_

d E' C b
convocada,' p,ara o dia seguinte, velhos laços que �os aproxima e que resultam da' herança cOl11mp que'

'

SSOClaçaO .. OS X- om atentes u.ma Assembléia .geral� nos "em da Europa Ocidental. Concluiu o embarixadoF Butmel por se-
- em 1851, em Recife, faleceu congratular com o General Dutra, pela distinção, que vem de lhe" ser

EditalDto 'Coronel Jo,sé de Barros Falcão outorgada 'por Sua Majestade o Rei Jorge VI. Respondendo as" palavras.
, _

• de Lacerda, herói da Guerra da do Embaixador' da Grã-Bretanha, o General Eurico, Gaspar Dutra, em,A AssocIaçao dos Ex-Combatentes' pede impreterivelmente o com- I d dê'
.

t.
- . 'n epen nCla, que conqms ou a bela oração, expressou sua satisfação pela insignia' de Càvalheiro da'�reCllllento dos srs. Romao �Ul de SO�lza� Dultavio Coelho JU,nior, vitóriá de' Pirajá, em '8 de novem. Grande Cruz da Ordem de São Miguel e São, Jurge;..c:rnn'a'qual Sua Ma-GIldo Machado de Souza, Osmldo de OlIveIra e José Ribeiro da

LUz'lbro de1829'1'estade o Rei Jorge VI o agraciou. AcentuoU' SuatEx.celêneia que se al-afim de tratar assuntos referentes aos Ofic�os Circulares ns. 2 e 3, de 8-6'7 E" t B'
.

,

'/5/48 e 24/5/48.
- em i ,o 'xerClO raslle._ guns serviços teve a fortuna de prestar na paz e na guerra ao forta-

.

1'0, so!]) o comando de Caxias, mar- lecimento das relações seculares que unem a' Gi'ã,-Sretanha e o Brasil,.Florianópolis, 20., de' jullio de 1948. ,

chou ,de 'Tuiutí para Tuiu-Uue, assim procedendo não fez senão manter l(1na: or,fenfução tradicional da:

[ inidando assim a célebre marcha política exterior dêste país.
.. , ,

-------.,:__.;:.;_--.;:,._'---'------------------- 'de flanrc0' O Presidente da República concluiu o' Sell" discurso C0111 o seur

I-em
1882, em Oliveira, Esta(',., agradecimento, a Sua Majestade O Rei, Jorge VI; por intermédio' do Em-,

. d� Minas, Gerais, nasceu José OHi- baixador da Grã-Bretan}la, formulandu vofios pela felicidade pessoaj�

Schimidt

I
Clca.

,..:
de Sua Majestade e pela prosperidade do Reino Unido.

I 't I
Andl'e Ntlo Tadasco

e eI ora

ICatéOtto traduz 'qualidade, FRECHANDOPeça-o ao, seu f"rn.9c ..dor.

\ .
-'�'

��.,-------------------

Florlan6s»olb, 22 c:te 'ulho de. 194s

neira indigna, a gente e a terra catarínenses.
O simples fato de haver o trêfega causidico udenista se valido,

para a publicação de seus insultos, de um jornal da capital paranaen
se é suficiente para evidenciar a improcedencia e a falta de critério
de suas soezes invetivas, tão falhas de fundamento e de justiça que
mesmo os órgãos da imprensa oposicionista de Santa Catarina não lhes

quiseram dar guarida, Iorçando seu autor a valer-se de um jornal de
Curitiba, o que se explica em parte, sabendo-se que é aquela 3 'terra
natal do furibundo individuo ...

Não é necessário que se conheça as minudências dêsse lamentável
documento de uma transviada mentalidade, para que se possa formu
lar juizo sôbre o mesmo. Ninguém que conheça, de nome e de fama', o

sr. Wanderley Junior, terá dificuldade em imaginar os sentimentos que
o terão inspirado nesta arremetida inopinada e falha de argumentos
contra o ilustre homem público que, honrando os fôros de nossa cul
tura política, conquistou no cenário nacional uma das mais destacadas
e invejáveis posições a que pode aspirar um líder e estadista. Movido
pelo despeito de uma luta em que tem sido constantemente derrotado
- porque jamais contou com o apóio público às suas pretensões polí
ticas - o sr. Wanderley Junior I cscrva-se o direito, que ninguem lhe
pode negar, de queixar-se, e Iaruuriur-se. Mas, êsse direito não vai até
o privilégio de insultar um homem público da estatura de Nerêu Ramos,
mesmo porque os doestes e' baldões que lhe tenta atirar, 'partindo co

mo partem de tão baixo, não podem atingir a eminência da posição a

que por seus próprios méritos ascendeu o grande cata rinense.
A sabedoria de uma orientação política fundada na base de-um íne

gavel prestigio, por sua vez conquistado através de muitos anos de
serviços à causa do povo, abriram ao dr. Nerêu Ramos as largas sendas
de uma carreira pública vitoriosa, cujas sucessivas etapas foram outros
tantos triunfos que culminaram na conquista de uma posição que só
atingem os que realmente possuem méritos e credenciais para dirigir
e comandar.

A segurança de uma direção enérgica e capaz, sem quebra da fide-
'lidade aos principios democráticos, tornou reconhecida a autoridade
de Nerêu Ramos como chefe da mais pujante organização partidária
que atua no cenário político nacional. A repercussão da conduta admi
nistrativa no govêrno de nosso Estado classificou-o destacadamente na
galeria dos nossos maiores estadistas da atualidade, credenciando-o
aos postos que consquistou, nesta fase de recuperação democrática do
país.

Querer, por simples intolerância oposicionista,' desconhecer Os ti
tulos que recomendam ao aprêço público e à estima do pais um dos
seus mais destacados valores humanos, não .representa apenas o gesto
insensato de quem não raciocina, mas deliberada atitude. de menospre
so e diminuição de tudo aquilo de quanto legitimamente. nos orgulha
mos, porque resume' e reflete as virtudes morais e cívicas de um povo
que, máu grado a menor expressão de suas latitudes geográficas, tem
sabido evidenciar-se no cenário político-administratívo da República,
vitorioso' tantas vezes, como tem sido, nas competições do talento, da
inteligência e da sabedoria, de que temos tido tantos e tão dignos re

presentantes e, entre êles, um dos mais destacados, o ilustre vice-pre
sidente da República.

As ínvetivas do sr/-Wander'ley Junior e de sua 'grei não poderão
jamais alterar, .na opinião pública, estes conceitos imutáveis que os fa
tos confirmam e que a posteridade consagrará como eternas verdades."

D'" ANo.ticia", de 20 do corrente.

A DIRETORIA

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
() Escritório do Partido Social Democrático, a rua Felipe
N. 42, atende aos seus" córreUgi�narios para qualificação

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 tioras todos os dias

COMEU .'

Rua Vigário José Inácio n. 35&·'

Porto Alegre·- Rio G. do Sul'

Escritório de
Advocacia;!milton Nogueira e Eúclides Fi,

gueíredo foram lá e esf.iveram nu

mas refeições" com o governador
Adernar de Barros. Já se sabia que

DRS:
José Pinói Pereira

Sebastião Adroa Ido Pereira
Gabriel Pereira Borges Fortes:,

a U. D. N., não apoiava a secção
paulista no caso de intervenção',
mas nunca ,tinhamos visto demons

tração tão clara. A U. D. N., é me-

drosa por natureza. A U. D. N., pau-
'lista não ponde mais ficar calada,

Deu uma nola of'icial escrachando tarifário
os dois udenistas cariocas. Cada vez

mais, esta pobre, U. D. N., sem ca

beça, vai ,e desmílíuguindo ".

Economize adquirindo
títulos da União America
na ,de Capitalização S.A

os

Hoje, no passado
A data de hoje recorda-nos que :

Mas os gafanhotos, um belo dia,
- em -162-1, uma carta régia

contra a expectativa do Aristides,criou oficiai" do Tribunal da In-
. fizeram-lhe uma visita! Fartaram-

quisição, em nosso Brasil;
-, em 1635, em Pôrto Calvo, por

sentença do Conselho de Guerra
então reunido, foi executado Do

mingos Fernandes Calabar, que
desertara em 20 de abril de 163'),

PASTA DENTAL
ROBINSON

Condecorado
Britânica o

por Sua l\1ajestade
Presidente Dutra

•••

Em local que põe ,de relêvo. (]r narfz' do: -autor, 'o Diário,
de 'ontem, vem afirmando que ó nosso' conterraneo, senador

Lució CorF'êa, 'só com sensivel esfôrç{)' 'poderia acompanhar a

a.rgumentação "dQ sr .. .Artur s.antos" j_liI:ri'sta: de..:, _quil1!te e, sena

dor paranaense. .. O intuito do escriba' fof o de colocar um

senador barriga-verde em condíção' de inferioridade... É.

mania "elha, que os fatos repelem.
Para manifestá-la, o autor, maís' uma· ,;ez falseou a verda

de, asseverando que o ilustre- representante catarinense nas

cera no Paraná. O senador LúCÍo Corrêa é filho do município
de Araquari - ex-Paratí.

:Mais uma, menos uma... que importa?
Guilherme Tal
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