
se. O r-epresentante pessedista re

quereu, ainda, que as homenagens
propostas -pelo sr. Artur Müller

fôssem extensivas a tõdas as As

sociações 'Rurais de Santa Catari

na, o que foi aprovado, tendo o sr,

Braz Alves do PTB, enviado á Me

sa declarações de voto, favorável

ás homenagens.

o PRESIDENTE DUTRA SANCIONOU, ONTEM, A LEI' REGUL�MEN1ANPO O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE CON..

• CEDE AOS MUNICíPIOS UMA COTA DO-lMPôSTO SôBRE A RENDA.

,} llü.Il& ANT.I-GO DUJllO D.JI ül'II"T.& C.&T.üUNA

iJ.�" • .o� Qe:ro.te. smDI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA BA...IlOS
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Is incidentes na fronteira Argentina! oe primeiro an�ve�s�-
- . fiO da CODsutul�ao

A nota' for.necida pelo Itamarati do Es lado
Rio 22 (V. A.) - O Ministério das Relações Exteriores, por inter

médio da Agência Nacional, divulgou a seguinte nota: - "Alguns órgãos
da imprensa fizeram reparos a 'propósito dos últimos incidentes provo
cados por contrabando na fronteira do.Brasil com a Argentina, os quais
leriam determinado a presença de enviados especiais do Govêrno argen
tino, a fim de combinar com o Govêrno do Rio Grande do Sul medidas
adequadas a prevenir tão lamentáveis acontecimentos.

A êste respeito cumpre esclarecer que os departamentos adminis
trativos estranhos ao Itamaratí, aos quais compete a vigilância na fron
teira e a repressão ao contrabando, estão realizando inquéritos, cujos
resultados orientarão as medidas cabíveis, inclusive as de ordem diplo
mática.

Quanto à presença de funcionários argentinos no terr-itório brasi
leiro, o Ministério, informado do fato por despachos da imprensa, mani
festou 'à Embaixada Argentina nesta capital sua surpresa pela ausência
de qualquer gestão preparatória, quer perante a Embaixada do Brasil
em Buenos Aires, quer perante a C�'hancelaria brasileira. O Embaixador
Cooke, com a cortezia que tanto·o distingue, apressou-sé em visitar hoje
o Ministro das Relações Exteriores para lhe comunicar, por instruções
de seu Govêrno que aqueles funcionários foram mandados a título me

ramente particular colher informações inloco, afim de, por via diplomá
tica normal, se concertarem as medidas que as circunstâcias aconse

selham ".

Câmara de Comércio O Ministro visitou
Tento-brasileira

Rf'o Paulo, 22 (A. N.) - C�gi
ta-se I10';;)!nkn(e de fu'ttclarf 11ft ea

pital bandeirante, unja Câmar a :.1.(:
Comércio Teuto-Brasileira. A3 ha

ses para essa fundação foram Jan

-çades durante a conferência pro

nunciada, na Associação Comer

cial, pelo agente comercial de im

portação e exportação da Alema

nha Ocidental no Brasil, sr. Volk
mar.

.Rim artificial
Buffalo, N. Y., 22 (U. P.) - o

. doutor George E. Slotkin, catedrá
tico auxiliar da Universidade

.
de

Buff'alo, acaba de anunciar que

tem pronto para uso Imedtato um

rim artificial, feito de celofane e

matérias plásticas. O sangue é con

duzido para o aparelho que o pu
rifica e devolve aos seus condu
tos normais livre de tôdas as im

purezas tal como os rins naturais,

O doutor Slotkin diz que o rim ar

tificial poderá ser utilizado com

êxito nos casos de uremía, ataque
renal agudo, eclampsia, choque
post-operatõrío, traumatismos gra
ves, indigestão ou inalação de

drogas' ou gases venenosos. Em

bora existam atualmente nos Es

tados Unidos outros quatro tipos
00 rins artíflcíais, acredita-se que
o do dr. Slotkin é o mais perfeito
de todos.

Hio, 22 (A. N.) - Ontem o rUi

nislro do Trabalho, senhor Mor-
van de Figueiredo, esteve no Sin

[li·(';).0�,,-'1)�J..;rf}h,,'1.1lH.l.d.Bres das rD
dúsí.rfas -Ue C'lorias (J Citnlmica do
Rio de Janeiro, onde foi realizada
uma reunião de operários. O titu
lar da Pasta do Trabàlho entende

ser sempre possível o entendimen
to entre os. empregados e empre
gadores. Disse sua excelência que,
como modesto empregado de far
mácia que róra em sua mocidade,

.

acha que os empregados devem
merecer consideração de seus pa
lrões. Finalizando, frisou que de
ve ser assegurada remuneração
suficiente para um padrão de vida

condigno a todos os que traba
lham.

A data de hoje marca o

transourso do primeiro ani-

versário de vigência da C,),l:3-
.

f ituição do Estado, sendo, por
riso, de feria-do estadual.
A Assembléia

-

Legislativa
assinalará, solenemen te, ,I sig
nificação do dia, r'3a1izandu
uma sessão especial, iLs 1'l 11',

ras, com a presença d i Si'. ÜJ
vernador elo Estadi ':,e�c·Et;'t

rios, e altas autoridades civis.
militares e eclesiásticas. .-\::;

19,30, na CaLedral Metropo:i
tana, S. Excia. Itevma. D. Joa

quim Domingues de Oliveira
oficiará um "T'e-Deum "

em

ação ele graças pelo auspicioso
evento da história política de
Santa Catarina.

Efetivamente, a promulga
ção da nova Carta Constítucío,
nal .do nosso Estado, sendo o

ato culminante do esfôrço apli
cado pelos representantes do

povo catarínense 'no sentido
da rcestruturação jurídica de
.Santa Catarina, tem, no pró
prio texto daquela Lei básica

.n�a l}"XjJr.e"siwl,menção. que
mEl:!ld'l core �[2J:a.:· Jer.iado, em

toU:o o L'>l'pLól'io estadual, o

-dia da nossa jubilosa ieínte
gração no ,reg'ime constitucio
nal.
Cabe aqui salientar a meri

tória atuação das luzidas e

nobres bancadas, 'tIO seio da
extinta Assem.bléia Constituiu
te, durante 'cujos traoaíhos,
processados .sob o esclarecida
presidência do sr. deputado
José Boabaid, não estiveram
ausentes da preocupação dos
srs, deputados as aspirações
de nossa terra.

�smlTõã1iôdaô
Rio, 22 (A. N.) - Mereceu do -armazenamenío e transportes. Es

plano SALTE todo um capítulo o ta Companhia, além das funções
problema do algodão e de outras comuns das Companhias de Ar
fibras. Estuda-se nele a produção mazens Gerais, seria aparelhada
algodoeira no Brasil e aponta, ao para executar também o beneficia
mesmo tempo, as causas do declf- mento, facultando o produtor be
nio das safras, desde 1944. Para nef'iciar o algodão em caroço ou
incentivar

.

e dar novas perspeoti- transformado em pluma e caroços.
vas a, êsse ;pi'oduto, o plano SAL- Por sua vez, o Serviço de Plantas
TE sugere a criação do Serviço de
Plantas Téxteis no Ministério da

Agricultura, retinindo em um só
órgão as dependências que hoje
cuidam dos assuntos relativos ao

algodão. O Serviço deverá supe-

r l-E b ríntender também as atividades

r soes na spao a oficiais ligadas aos demais téxteis

Zaragoza, Espanha, 22 (D. P.) vegetais, 'Pretend·endo, assim, res-.
- Fontes governamentais íntor- tabelecer a unidade de orientação
maram que, com a detenção de dos serviços oficiais. Outra provi
treze conspiradores, o que se deu dência sugerida pelo plano SALTE
sábado passado, frustaram-se os é o estabelecimento do Fundo do
planos de sabotagem que iam ser Algodão no Banco Rural, em pro

postos em prática por ocasião das jeto, proveniente das transações
comemorações do próximo aniver-I efetuadas :com o cngod.ão financia
Bário da guerra civil. A policia do pelo Banco do t3rasil, e de não
anuncia que os treze detidos con- menos importânCia é a criação de
fessaram ter o propósito de. reali- uma COmpanhia Nacional de Ar
zar atos de sabotagem simultanea- mazens (lerais, Icom finalidades de
mente em Logrono, Pamplona e .eyitar que se esta'lJeI�a o monopó
Madrid, dinamitando nesta úJt.ima lio cio beneficiamento, permitindo
cidade uma 'de suas maiores pon- a necessária articulação entre os

jes. sistemas de crédito rural e os de

'I'éxí.eis deverá promover os meios
de arregimentar a indústria de
beneficiamento, completando.,a com

aparelhagem de industrialização
dos caroços ele algodão, em forma
de cooperativas ou Companliias de
Capital Mixto, de modo a possibi
litar' a participação' de maquinis
tas e produtores, -em organizações
que possam enfrentar qualquer
concorrente. O Plano prevê, ain
da, a intensificaÇão dos trabalhos

Bolivia O Presidente

Eurico Outra
Vai à

Rio, 22 (V. A.) - O presidente da República pediu licença ao Con

gresso para ausentar-se do pais por breve prazo a fim de encontrar-se

com o sr. Henrique Hertzog, dirigente da Bolívia.

Dirigir-se-á o general Eurico Gaspar Dutra em mês e dia ainda não

determinados à fronteira brasileiro-boliviana, aonde inaugurará novo

trecho da Estrada de Ferro Brasil-Bolívia. O mês e a data da viagem
ainda não estão fixados, como também o prazo da ausência do presi
dente da República.

O projeto legislativo hoje mesmo será enviado ao Senado com a

seguinte redação: .

Art. 1° - Fica o presidente da República autorizado a ausentar-se
do país por breve prazo, a fim de encontrar-se com o sr. Henrrique
Hertzog, presidente da República da Bolívia nas proximidades da í'ron

terra brasileiro-boliviana.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

VOTO DE PROFUNDO PESAR
O sr. Osvaldo Cabral," da UDN,

comunicou o falecimento, no Rio,
do nosso ilustre 'conterrâneo, dr.
Gil Stein 'Ferreíea, que, no vizi

nho Estado do Paraná exercia,
atualmente, o alto cargo de Secre
tário da Agrícultura. Requereu a

inserção, em ata, de voto de" pro
fundo pesar, pelo desaparecimen
to do catarinense ilustre, e que
dessa homenagem tivesse conhecí
mento a família Stein Ferreira e

o sr. Governador do Paraná. Em

discussão, o sr. Ylmar Corrêa, do
PSD, proferiu palavras ·em tôrno
da vi'da do dr. Gil Stein Ferr·eira,
ressaltando os seus méritos, como
profissional competente e com()

barriga-verde, cuja vida 'foi tôda
votada aos interêsses. de sua car

reira. B.equereu mais o orlldor que
da homenagem tivessem conheyi-'
mento, também, os irmãos do

pranteado conterràneo, com o CJue·
concordou o pienúl'io.

oficiais cle melhoramento do algo
dão em São Paulo e esp·ecialmen
te no norãeste, e os de fomento da

produção alg'odoeira em todo o

Brasil. No tocante ás outras filbras,
estão sendo' plan·ejadas medidas

que possibilitarão o desenvolvi
mento das atividades produtora�.
Ao govêrl;lo cabe auxiliar e orien
tar os meios de melhorar essa

grande fonte de renda para o país.

AS EXPORL1ÇõES BRITANTCAS - A primeira 1'emessa de um, novO

tipo. t/e n.1ifomovel Au.stín .fo�, emúal'cada no ",,\Val'du[Ío", da. C,uw1'd,

)'("'(1 (! Ame1'íca do 8ií;. - BRl1'ISH NEWS SERVICE

- .

-----------�'"_......_-------=-=_...........'
��...��....- ... - .......q

Na Assembléia Legislativa
Dia do CUIODO ..

- Voto de pesar
pelo ialecímente dó dr. Gil

Steín Ferreira
A sessão ele hoje foi presidida

pelo sr. Saulo Ramos, compare-

cendo 27 S1'S. representantes.
Aprovada a ata da sessão ante

rior, foi lida a matéria do expe

diente que. constou de ofícios e

telegramas.
DIA 00 COLONO

O sr. Artur Müller, da UDN, leu
discurso sõbre o "Dia do Colono",
a 25 do corrente, requer.endo, ao

finalizar as suas palavr'as, horne

nagens a essa laboriosa e ordeira

classe, o que foi aprovado. Reque
reu mais o orador, em indicação
que enviou á Mesa, nomeação de

uma 'Comissão de 9 membros, to

dos 'deputados, para' que, com os

técnicos da [Secretaria da Agr icul

tura, elaborem leis de assistência
aos agricuILores.

O sr. -Cid Ribas, do PSD, ao ser

discutida a proposição do sr, Ar

tur Müller, com a palavra proferiu
considerações em tôrno do traba

lho do colono, manifestando-se 1'a

vorá;vel ·da sua bancada, ás home

nagens requeridas, ressalvadas as

considerações do seu autor, de ca

rMer politico. Ao te·rminar, apOiou,
também, a indicação -daquele par
la.mentar, referente á nomeação
de Comissão para, com o!' técnicos
õa �(,c�'E'1 aria da Agricul: llra, ela
boru"cm leis de assistência ú c.las-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUB� D ZE

�
:

DOMINGO - DIA 25 - lo CHÁ DANSANTE UNIVERSITÁRIO� PROMOVIDO PEtA FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE:

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

HELENA RAMOS. "SHOW'" ES�UDANTIL. CHÁ SERVIDO POR SENHORINHÁS DE NOSSA SOCIEDADE. MESAS A RESER-

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

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

Regi1tradoras IIR- II
: IV

!!!M�SÇo��JUIN��r�· i Jn�l�ú�!t!,!�!�J ���t:J:(�Os�:�:� �:::��vCO
QUINÁRIOS ' para arroz' em casca.

10, � . 1. S

tes dos Institutos de Previdência
i MIKIuina p/beneí'iciar arroz, 2 Tratores "FORDSON", sendo

Social vão reunir-se para estudar
eom pouco, uso, da, afamada mar- um funcionando e outro desmon- Ica "TONANNI" com dois brunido- tado.

e deliberar o modo pelo qual será, '

""'5 'e classífícador de tipo "TRIER" 1 T 'II d
.

/
aplicada a autorização dada pelo ,

"'" - "" rI la eira p arroz. com capa-

'eapacidade para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários.
Presidente da República, em ato

quilos, beneficiados em 10 horas 1 Arado de dois discos para tra-
divulgado ante-ontem, no sentido

de servico, t' OLI
de se incorporar aos respectivos

ou v "V' ar, marca' VER".
1 Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de oito linhas,

patrimônios, em pagamento de

P', P. efetivo. da afamada marca americana, marca "THOMAS"
seus créditos no Tesouro Nacional,

"BOLLINDRS", completamente no- p/arroz ou trigo.
os imoveis oferecidos á Caixa de

VOo. Os interessados

qUe:gir
m dirigir-

Mobilização Bancária por liqui-

1 Dinamo para 6,000 velas, com se á IRMÃOS GLAVA , Florianó-
dação de débitos de estabelecimen

Instalações completas, isto é, qua- polis, Rua João Píntq n. 6 _ Cor-
tos bancários.

dro de mármore com reostato, nm-' respondência para C.áixa Postal 42,
.. '.,...... . .. , ..

perimetro e demafs pertences, Fpolis. As caus3.S da explo-
são de O-eodoroOuçam diariamente, das 9 às 13 é das 17 às 22 horas

RIDiO IUBA" IYO 9·
1530 ki1ocielos ondas médias de 196 -metros

TUBARÃO •. S. CATARINA

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma. \;:;,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma-

caco hydrâulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba-

teria completa para 120 volts e 650 àmperes, 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, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé-

Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone;;'
manual 767), e o nosso B'gente o p rocureré para receber

� ua encolnenda tipográfica, Setv iço Bemeredo . En tregac;"
imediata. Preços sem concorrencie

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; VentHa-

dor.

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

Informações <no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça is de Novembro n" 22 - 20 andar - Telefone, 1.388.

Nio perca tempo!

CASAS PARA ALUGAR

Dispomos, no momento, de um pequeno "bungalow", à Avenida
;Mauro Ramos, e uma" grande residência, nas proximidades da Praça 15
de Novembro. Exigimos contrato e fiador idoneo.

BANCO C. P. AGRíCOLA DE SANTA CATARINA
Rua Trajano, 16

)
,

Rio, 21 (A. N.) - Ao Ministro

da Guerra foi entregue ontem o

nquérto policial-militar instau
rado para apurar as causas da

explosão verificada a 15 de abril

do corrente ano no Depósito Cen
Iral do Material Bélico de Deodo

ro.

O general Agra Lacerda, que

presidiu os trabalhos para apura- rção das causas, reuniu em volu

mosos autos os resultados de suas

investigações mínucíoas levadas a

efeito.
A sua conclusão, todavia não é

ainda conhecida porque só ao

Chefe do Exército cabe falar sóbre

..
a mesma, .segundo se

ititJrma.t, I f.
................. i'"� .. .. .. .. .. ..

\

Elimine as
Esp.inhasA causa

Combatida no 1.0 Dia

E ELEGANCIA 7 I
�.

----------------------------------------------------,

QUER VESTlR·SE (OM CONFORTO
PROCURE A

.

Alfaiataria ello
----__..�.-, - .......-�� _ '--f-'-'-.'_ .'..;_,_----

Guia do' .Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende--

Rua F'elippe Schmidt 48

1
-,

t .

r
J

I

;,!

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS & CIA,
Felipe Schmidt, 2 - 1° andar

I A DIVULGACÃO'
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Eccncmico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL, 775 - CURITIBA

DArl L·OGRA FIA
(orréspo,ndenda
Comerciai

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia N PigozZi

METaDO.::
Moderno e Eficiente

CARVALHO, 65RUA ALVARO DE

TINTURARIA. CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e .TINGE ROUPAS
Reforma chcrpaosProfissicna (omp t t se en e - erviço repldo e garantido

Logo 1 primêira aplicação, NiJoderm

começa a eliminar as espinhas como si
fosse por jnãgica. Use Nlsoderm á noite
e V. verá sua pele t&l"nar-se lisa, macia e

limpa. Nhoderm é uma nova descoberta
que combate os germes e parasitas da
pele causadores das espinhas. frieiras.
manchas vermelhas. acne, impigens e

erupções. V. não poderá' libertar-se de
aues afecções cutâneas a menos Que
elimine 05 germes que se escondem 110S

minúsculos 'poros de sua pele. Por

)tanto, peça Nísoderm ao seu farma
cêutico, hoje mesmo. A nossa ga-

I
NiEf)derm

.

:�tia m�io�

..�a�. �� A:e�:�� .CU�â�ea,S. :�t�Çã�.. , ...

Adidos militares es

trangeiro em' visita
�ão Paulo, 21 (A. N.) - Em

viagem de visita às unidades do

Exército ,e fábricas de material
bélico existentes nesta capital, en

contram-se aqui adidos militares
de diversos países.
São eles: General de Brigada G.

.H, Bervely ·e Tnente Coronel Do
nald L. Durfee, dos Estados Uni
dos da Anierica 'do Norte; General
de Brigada Isidro Martini e Te
nente Coronel Julio' A. Madrio, da
Argentina; Coronel Raul Cortez
Tovar, da Bolívia; Coronel R. So
to Marim, do Chile; Tenente Co-

'

ronel G. A. TeIlez, da Columbia:
Coronel Juan N. Torrez do Para�
guaí; Tenente Coronel Romulo
Fernandez, da Venezuela; Tenente
Coronel Manuel Alegria Guiefez
e Tenente Coronel Alberto Ba
tchelet da França.
................. ............. .

PASTA DENTAL
ROBINSON

reços.
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviârio

Paraná e �anta Catarina.

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

fJ.iO O MARROM
I HAVANA

I Da fabrica

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

censumíder
'
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--------.�----------------------------------�
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Vida eocíal
. ·1° CRA DANSANTE DA FEDE- posa do sr. Egidio Pereira; Diva

�RA:ÇAO ATLÉTICA ESTUDANTIL Pinho Gomes, esposa DO sr. João
Amanhã" domingo, ás 17 horas, Rodolfo Gomes; Zilda da Costa

�:ierá inicio o chá dansante que a Pereira Silveira, esposa do sr,

-Federação . Atlética.
.

de Estudantes Otávio Silveira; a gentil senhor-i
:tiará realizar, em benef'icio . de nha Maria Silveira ele Souza, filha
ssuas atividades desportivas. do sr. Des. Alcebíades Silveira cÍe

Ao chá dará o alto prestígio ele Souza; a sra, Paraguassi K. Bon
.sua presença a graciosa e bela fim, esposa do sr. Osni Bonfim; o
esenhor-ínha MARIA HELENA RA- jovem Jobel, filho do sr. João Ra

.MOS, RAINHA DOS ESTUDAN-
mos Furtado.

''''TES, acompanhada das Princesa!'
-de sua Côrte.

FAZEM' ANOS AMANH.�:
O chá será servido por elegan-

_ a exma sra. Zulmira Pinto
ltes senhorinhas de nossa melhor da Luz, viúva do saudoso con

sociedade, o que muito concorrerá terráneo sr. Rodolfo Pinto da
"para maior brilhantismo ela cin- Luz; o jovem Wi lson, filho do 81'.
(ltilante reunião. Elias Paulo, do comércio local; a

Um' bem organizado "show", senhorinha Rute Costa, funcioná-
''I.il.legra.rá o ambiênte, prevendo-se ria Iederal , o sr. CeTso Campelo;
':assim que a tarde e as primeiras alto funci.onár io federal; os srs,

. .horas da noite, no Clube "12" Frederico Manuel da Silva Filho

.ríecorrão na mais franca e cor- e'Walter Lino; Regina-Iara, fi
',elial alegria. lhinha do dr. Osní Regis; a se-

Tomarão parte no "show", em nhor inha Claudete Dias; os me
.números de canto e piano, as se- ninas 'I'rogil io Melo, filhinho do
-nhoritas: Velma Richter, Maria sr. Acacio. Melo e Carlos Ronald
Helena Ramos, Lezy Leite, Doris Correa Reis, filho do sr. José Ro-
Brüggmann e Léa Moritz.
A reserva de mesas, a Cr$ 15,00,

soada, está tendo' grande' procura
na Secretária do Clube, e por
,·:esse motivo prevê-se enorme ani
.macão ao chá dansanía dª ·..:tossa
..mocidade estudantil.

,A. Sbissa.
ANIVERSÁRIOS

JOSÉ NICOLAU BORN

HTPOLITO PEREIRA
Festejará" amanhã, sua data

:natalicia, n08SO prestimoso conter-
.

r ãneo, S1'. Hipolito Pereira, conta

d:lor.
Muito estimado em nosso meio',

pela sua proverbial bondade, o

distinto aniversariante terá, ama

-nhã, numerosas e justas manifes

tações de aprêço, a que nos asso-

,:ciamos.

SRA. EPAMINONDAS SANTOS

Ocor-re, hoje, o aniversário na

talício da exma. sra. Letícia Ma

lana ,'\anLos, digna conosrte do sr.

Tte. Gel. Aviador Epaminondas
,:Santos.

SRA. MARIO GANDIDO DA SILVA

cferecerá á suas inumeras amigui
nhas, uma Jaula nlesa de doces.

FAZEM ANOS HOJE:

drigues Correa.

VIAJANTES:
'JULro. DOIN VIEIRA

Está nesta capital, no gôzo de
férias, o � nosso jovem e prezado
conterrâneo sr. Júlio Dóín 'Vibra,
quartanista de medieina na

culdade Nacional de Medicina.

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

SERViÇO DE.
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 ho-

ras do dia 23.

Tempo: Bom, Nevoeiro

SENHORITA!
A uitima creação em reiri

gerant� é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preierindo-o está
- os s1's. José Angelf Gallólti,

I acompanhando a moda.
agenl t' fiscal do Imposto do

con-I"'
•• ' ••••••••..•.•••• , •••••

sumo: Reinaldo Filomeno; as ex- PASTA DENTAL '

.. 111as �I'as. Hel'Ollcliuil Pereira, es- ROBINSON'

Fa-

COBR F IT E
EXCELENTE OPORTUNIDADE E óTIMO EMPREGO DE CAPITAL,

AOS SNRS. IND{{STRIAIS, CAPITALISTAS E ÇOMERCIANTES
Encontra-se nesta Capital, procedente de Curitiba, o sr. Antônio

Corrêa de Mello, Inspetor viajante da Cia, 'Sul Brasileira de Fiação e

Tecelagem (COBRAFITE), cuja missão é colocar suas aç�es de aumen

to de Capital. Os interessados dirijam-se por obsequio a� ao sr. Mello
nesta Redação ou Hotel Majestic, i

•

ODEON
Ás 7,3/4 118

AVANT-PREMJERE
O filme de 1948 para 1948.

Um filme que jamais será

quecido.
Um filme com toda a dramatíca

intensidade .. ,

Humano interesse .

Artistica Beleza I .

Dois Corações!
Duas' Vidas!. ..

Partituras musicais dos maiores.

mestres da musica, inclusive VI

LA LOBOS.
NO Programa: - 1) - Jornal

da 'I'éla nO. - '126 - NaD. Imp

-REALIZA-SE DIA 25, NO CLUBE 15 DE OUTUBRO; UMA FESTA EM BENEFíCIO DA SOCIEDADE DE AMPARO AOS

·'TUBERCULOSOS. AS PESSOAS QUE QUISEREM AUXILIAR, PODERÃO ENVIAR PREl\i1lAS OU DOCES PARA OS SEGUIN·

_

TES ENDEREÇOS: EDUARDO ROSA (EMPÓRIO ROSA); D. DORVAUNA �VES (RESTAURANT ESTRELA1._.. __

Loja das
II

e e s emt r a s
ESPECIALIZADA EM ARTIGOS PARA HOIUENS

Recebeu variado sortimento de casemiras nacionais e inglesas
para homens e senhoras. Mantem permanente estoque de roupas feitas

para homens. Armarinho em geral - Capas, camisas, gravatas, pija
mas, chapéus, etc., tudo pelo menor preço da praça .

Faça uma visita à nossa Casa e verifique nossos preços e artigos.

Dois Amores! ...

REPUBLIC orgulhosamente
presenta:

SEMPRE TE AMEI

Curía -Metropolitana HI��ec��ic��6D
- com - CATHE·

_ Fhilip DORN - William CAR-
5Q CONGRESSO EUCARISTICOj TER -. Mm.e. l\fARIA CUSPEN.

NAqOANL . KAYA e muitos outros .

I Gravações Especiais de AR·
Na qualidade de Presidente da THUR RUBINSTEIN

Comissão Arquidiocesana do 5°'
Dir-eção do grande:' FRANK

Congresso Eucarístico Nacional a
BORZAGE

todos os fieis e demais interessados
_ O Diretor Poéta

que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano; na

crdade de Pôrto Alegre, Rio Grande
dó Sul.

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for
necidas pela Empreza 'Purismo,
Pontual-Machadn-Bensaude S. A.,
com quatro tipo de perigrinação
a) uma Aérea, em aviões especiais,
a partir do Maranhão, escalando em

todos os Estados; b) uma em navio,
especialmente fretado, e conduzin
do exclusivamente peregrinos ; c)
uma terrestre, . prosseguindo de

São Paulo em confortaveis "oní

bus", através do Paraná e Santa

Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Rio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto

Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo peregrinação.
a

Evidentemente, poderão os fieis

proferir 'Outros meios ao seu alcan

ce, com viagem de auto, onibus,
aviação; etc., na certeza de que o

nosso Estado, e em particular a

Arquidiocese não deixarão de se

fazer representar naquela parada
de Fé e demonstração de amor a

Nosso Senhor Sacramentado.

Fpolis, 1 de Março de 1948

Conego Fredesico Hobold - Presi

d.ente da C. A.

RITZ - Hoje ás 2 horas.
ROXY - Hoje ás 7,30 horas.

Ultimas Exibições
Joel Mac Crea - Andréa Leeds

Walter Brennan - Jascha Heifetz
MUSICA DlVINA MUSICA
Um film.e que é uma obra de

arte requintada sem perder o' cu
nho de Lodo o filme romantico.
Censura LIVRE

- No Programa -

Caxias patrono do exercilo
nacional

Preço: o-s 3,00.

c o seu coração a outro!

E tinha que pagar a um

dois! ...
Pode uma mulher enganar

dois homens?
Ela os enganava mas pagou sua

culpa com toda uma vida de re-

morsas e angustia.
Censura: até 14 anos.

- No Programa
Cinelandia Jornal - nacional.
Noticiaríc Universal - Jornal.

Preços: cr$, 4,80 _ 3,00.

RITZ - domingo: Outro gi
gan tesco lançamento com JOAN
I�ONTAINE - Patrick Knowles -

Richard Ney.

dos

COSINHEIRA
Precisá-se de uma que durma fú

I V Y ra do emprego.

(A historia de uma mulher) Informações , rua Rio' Grande do

Drama d-e ambição ... carregado Sul n. 22
PAGA-SE Bm!

Filmes.

2) - FOX AIRPLAN NEWS

30 x 54 - Jornal'.

Preçó : Cr$ 6,00 (UNICO).
Censura: até 14 anos.

IMPERIAL
Ás 7,30 horas

MALANDROS SEM SORTE
com

Stan LAUREL (O Magro).
Oliver HARDY (O Gordo).

- No Programa -

1) - Jornal da Téla n-H

Nac. Imp. Filmes -

2) - Da-divas do Oceano
- Short -

3) - Fim de Semana
- Marcha do

Preços: - Cr$
Preços: -, crs
Censura: até 14

Tempo
3,00 (Unico)
3,00 (Uníco)
anos
.•

O distinto coestaduãno, que é . . . . . . . . .. . .

Na data de amanhã an iversa- filho do sr. Bento Aguido Vieira, RlTZ ....::. Hoje ás 5 .e 7,30 horas,
';ria-se o nosso distinto conter-rã, funcionátrio estadual aposentado, BETTE DAVIS _

neo sr. dr. José Nicolau Born, di- está fazendo um curso brílhantís- ,PAUL HENREID
.retor da Diretoria de Terras e Co- s imo, o que muito nos apraz re- CLAUDE RAINS
.lontzação. gislar. QUE O CEU A CONDENE

Juntamos os nossos' aos inúme- Ao sr. Júlio Doin Vieira os nos- Ela devia sua. carreira a um ho-
.TOS abraços que receberá o preza- sos votos de feliz permanência na mem,
,.<do natalicianLe, antecipamos-lhe sua terra natal.
.nossos voLos de felicidades. _

dE' angustiosa expectativa .

IVY meiga ... diabolica .

Define, nesta data, o aníversá- manhã. cantadora...
rio natalício da exma· sra. Ana! 'I'emperatura : Em elevação •

. ,

Soares d9 Silva, virtuosa esposa Ventos: De Norte á Le�te: mo-l
.... ···· .. · .. ·

. do sr. Mario Candido ela Silva, I clel'ados.co·nLador Geral do Estado. Temperaturas extremas de hoje
Fesleja hoje o seu sexto aniver- foram: Máxima 20,8 Mínima: 13,2.-'

",ário nalalício a gra(}Íosa menina .•..•.•........ •. .... • ...

]I(al·ia Cecilia NascimentQ, que

pela en-

LEIAi'\1 A REVISTA
O VALE DO ITAJAl
",,(.Hd.MCIA.lI.i"'T.E: Dá cm u�

0/1'0 R Biblioteca do Centro Aea
&#Jmioo XI d4t F'ewreb."o. CoM-

ODEON
Ás 2 hs.

1) Cinelandia Jornal 176 -

Imp. -Filmes �

Dadivas do Oceano
- �lort -:-

Fim de Semana

Marcha do Tempo
-4-

l'''i.buirás, A.mm, para li f�.·

�..>.i() cultural dOI utuiD�$O
6.0 amanh! I

f"C�panha prÓ-l.1vro'" 41;,
I�. II.. Xl d. 'ti'.........tro),

Nac,

2)

3)

Um inesquecível drama de

amôr embalado por lindas melodias!

�O DIA EM QVE ME QUEIRAS
CARLOS GARDEL
- O Rei do Tango

Rosita MORENO
-5

Uma verdadeira tempestade de

gárgalhadas !

� A "Dupla N°. 1" ás "altas com

; almas do outro mundo dentro rle

uma casa misteriosa!
MALANDROS SEM SORTE

CIA CAl'ARIN[NSt;
D[ TRANSPORTES AÉREOS LTDA

S;
.

;i���
.

���;�i� ·Ú,ca·f·
......•• -I

De modo faciJ elegal
Fazei hoje uma inscrição INo Credito Mutuo Predial
. . . . . . . . . . . . .. I '..... . .

14 Tinturaria Cruzeiro é a que '

Tira- melhor me serve - Timdentes,
U' 5

com

Stan LAUREL (O Magro).
Oliver HARDY (O Gordo).
Rir'... Rir... Rir ...

Preço': Cr$ 3,00 (Unico).
"Livre" - Creanças maiores de

anos poderão entrar.

/

TINTURARIA ,
S6 11 "CRUZEIRO"

dentes, U

-

1

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

I
Clínica Médica e Cirúrgica do

THIAGO DR. AUJOR LUZ
Médico e partet!'li\ Médico-Operador-Parteiro

Do �os�ital. de C�rLdade de

Fl0-, Doenças inter.nas de Adultos e

rianópolís ..Assistente da Crianças
Maternidade Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças dos órgãos internos, es.)e· Doenças de Senhoras - Partos -

cialmente do coração e vasos Vias Urinárias - Rins - Coração
D_oenças da tiroide e demais glan- - Pulmões --c-: Estomago - Figado

dulas internas Tratamento da Tuberculose

Dr. Paulo Fonte.

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA _ ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: - Pe
la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás
12 horas na Maternidade (Clinica

de gestantes)
Á tarde no consultório das 15 á" 19

horas
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles 11. 18
Fone manual 1.702

RESID:BNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas
Indutotermia EIetro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultõr'ío e residências
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Trfbunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidade

do Brastl)
Médico por concurso da Assístên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno dr Hospital pc_iquiá·
trico e Manicômio Judiciario

da Capit.cal Fec;leral
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdia do Río de Janeiro
CLíNICA �DICA - DOENÇAS

Nl<RVOSAS
Consul tõrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.·
Residêncía: Rua Alvaro de Car

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Ca'ridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações, menstruais, in�l'l'
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

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

Cirurgia 'plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTE CIA AO PARTO E 01:E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios !nervosos - Esterilitiade
-'-o Regimes.
Consultório R,. João Pinto, 7 - TeJ.
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

- --'-_.

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

Rua Saldanha Marinho, la
Telefone M. 732

Dr. Roldão' Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA ÇI•
RURGA - MOL�STIAS DE SE-

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

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

Corrêia Neto
Cirurgia do -�

estõmago e "ias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirai.
de, rins, próstata, bexiga, u1,:ero,

ovários e trompas. Varicocele, hidro
ceie, varizes e hernas.

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

Paraiso). Telef. 1.598
Residencia: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

Assegure, desde já um

NATAL FARTO E ,FELIZ
sem sacrif'icio financeiro, edquirin
do, em suaves mensalidades uma

CESTA DE NATAL

��
Agente nesta Cidade:

B.SOUZA
Caixa Postal, 326

Dr. Lindolfo A. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituições de sociedades
e serviço. corebto5. em geral.

Organizaçõ-e.

co�tQbei
s.

Registros e marços, i.pon'do.
no Río, de corl'esp ndente.
'Eu:ritério: Ruo .A varo de

Carvalho n. 43.
Das 8 às 12 horoa.

'l'eleEoRa 1494

OfiCina Celeste

fino

Dr. Newton D'Avila'
Operações - Vias Urinár,as -

Doenças dos intestinos, réto, al1us e
Hemorroidas. Tratamento da colite

amebiana.
Fisioterapia - Infra Vermelho.

Consulta: Vitor Meireles 23. Atende
diàriamente às 11,30 br;. e ã taYde,da. 16 hr.. em diante Residência:
Vida] Ramos, n. 66 - Fane 1.667

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireies, 26.

Telefone: 1.4Q5
Consultas das 10 á. 12 e das 14 ,.
15 �rs'�2��dê.r�I�fon�u�.6�ciumenau, Empregue bem o seu dinhel
'---,-.

-

ro, comprando ações do "Colé
�r. ��no Wendhauseli gio Barriga-Verde".C1!mca medIca de adultos e criançu

I

Consultório - Trajano, 29 •.••••.••••.•••••••••••••••••• - .

'relef. M. 769

VENDE SEConsulta das 4 ás 6 hor".
Residência: Felipe Schmidt n. 38.

".
�

Telef. 812

o "Colégio B8rriga.'Verde�
,está construido o seu majesto-o
so prédio e necessita de sua
valiosa colaboração.

(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO
Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, sornar, 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.

Para. os pessoas de
paladar Café Dtto é

.em par.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Cambal, Gravatlll; PijamtM. tal' em estilo Renascença, inteira

Meia. da. melhol'e.·' pelol roe mente trabalhada a mão e ainda
Dores preço. .6-na \'CASA I:MIS J

não usada. Tratar à rua Saldanha
CELANEA - Ruap. Ma!rl'l 'Marinho, 16.

NÃO ESQ U E ç AI

IA Tinturaria Cruzeiro dispõe ago
ra dos melhores profissionais d.
cidade para I lavar, passar e tingi!
pelo sistema suiço.
R. TIradentes 44 - Fone 1022e

•

, .

t • • • • •
• •• • ••• o. . ..........•

. Drs. NUNElS VAREL.o\ e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Cansa civeis. cODlel'ciais, naturali:
zações, consultas � pal'eCel'Cs
Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 h()ras

Escritório: Rua. Trajano, n. 33, 10
andar

Flo�ianópolis

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

nheiro etc. Serve Lamlbém para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
RUA CONSELHEIRO MÃFRA, prédio de comércio com 2 pavimen

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

ço Cr$ 250.000,00.
RUA ALM,JR.&NTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre

no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00_
RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construída em tRrl'en�

de 24. x 86. Preço ·Cr$ 120.000,00
_

RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construí
do em terreno d€ marinha. Preço Cr$ 50.000,00.

RUA RIO GRA:NDE DO SUL, casa com' 2 quartos, tendo o terreno
10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00. .

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

RUA SANTOS SkRAIVA (EstreiLo), bangalô completamente novo,
com 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
40.000,00. , ito) 't t P 1>0<RUA 7 DE SETEMBRO (Estrei o , casa com .. quar os, e- c. reç

Cr$ 55.000,00.
t d

. � á dCA:POEIRAS, casa com 2. quartos, etc., en o o terreno a rea e

86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.
. .

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

TERRENOS
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço ces 15.00n,00.
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$

/(0.000,00..
CRUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço r�. 50.000,00_

RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua TIJuca). Pre
ço Cr$ 2'0.000,00.

FAZENDOLA E INDUSTRIA
BARREIROS, pequena fazenda, com. pastagem para 30 .ca�eças.

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

.' HIPOTECAS
Aceito capital para empregar sôbre garantias hípotecárías. Sigitio

absoluto.

Ouçam, diàriamente, das 10 às [.d horas, as eudiçõe» da

Vende-se finíssima sala de jan-

·ZYH ... 6 Radio Difusora de Laguna,
970 k ilociclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina -- Brasil

AVISO .

O CRÉDITO MúTUO PREDI�, COlVI,::':iCA AOS SEUS ASSOCIA
DOS QUE MUDOU SUA SÉDE PARA A PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.
22, SEGUNDO (20) ANDAR DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O RES
TAURANTE PÉROLA.

_ ._--------------

FAFtMACIA ESPERANÇA
do FI&f'lllAcêllltleo lJUJO LAU� .

Hoje • alllluUlhl IIGtri a na !'referW.
DNPiJ aaeletlaÚl __raJlC.tru - Ho...pitiao - fi....

lIiarlu - Artta.il >111. IIDerroU'" '

�1llt4-.. III UllltGt .....l'Thd. 111$0 11'e._lta6n. _64l_

OO�AA�� [D)
_ ACCIDENTES DO

SeDE SOCIAl,.:

POlUO ALEGRE

RUA VOL(JNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 66·40 - TELEGRAMAS: �PI!OTECTORA.

Agencia fteral para' 8t8. Catarina .

Rua Felipe Schmidt, 22 Sob.
Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" -- FLORIAU-OPOLIS

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

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

Baraia uChryslern
.

Vende-se uma', em ótimo estado -- 110 H. P. Tratar com Lourival
'Almeida -:- telefo.ne 1.406.

M

Fabrlaants EI dillltribuidores das afamada. COD

feaçõ•• -DISTINTA- • RIVET� Po••ue um gl'aD.l
d. Bortlm.Dto d. aasemira.••; I'laaado.; brin.
bons·. barato.a algodõ•• ,�morin. e aviamento.
para alfaiatillllil que recebe diretamente da.

fdbficaE. A Co.a ·A CAPIT1U..
'" Ghcamo a Qltlllilligao dom Snrilh Com.l'CIIllZiltii:i do �nt.l'io. no ..nUdo de lhe fazerem ''ImCl

vhlU:@ ante:'liI d@ (!lf.tT.A<CHelm ilU<1fl compra.. MATRIZ em Flor!aftbpoU., - FILIAIS em Blumenau e Laje••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ao cabelo. E' o mais

usado pelos barbeiros

LUXO 1942

.DR. RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADV()GADOS
,Escritório:

I n.O 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

I , .

ARNOLDO SUAREiZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTUR�A
Das 18 ás 22- horas, 69m hora

mareada, a cargo de aoalízado pro-
1issional

Rua Arcipreste Paiva 17

t Di". (L"RNO G.
GALLETTI

ADVOG,ADO
Crime • cível

.

Con.tituição de SÓckdad..
NATURALIZAçõES
Títulol Deolar;;'t6rioa

Eaorit. -- PI'ClÇG 15 d. No.,. 33.
.

l°. andar"
R••ld. - Rua Tiradent.. «7; IFO"NE •• 1468

. . .. . . . . . . . . . . . . � .

LIRA TENIS CLUBE
'PROGRAMA PARA O MÊS DE JU.
-LHe!) DE 1948

Dia 24 _ SABADO .: SOIRÉE
<com inico as 21 horas.

Dia 31 _ SABADO _ SOIRÉE
"com .inicio as 21 horas.

�ERVIRÁ DE INGRESSO O TA·
LÃO DO MÊS DE JULHO.
.........................................................

CHEFE DE ESCRITólUO
Conhecedor de todos os servi-

,ços de escritcrio procura coloca

ção na Capital ou uo interior, _

Cartas .para"CHEFE", Rua Vídal
Ramos, 52 _ NESTA.
. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

VENDEM-SE- POR MOTIVO DE

VIAGEM
Móveis ele sala,. em perfeito es

tado e no quarto, 1 rádio marca

Esparto _ móveis, diversos reló

gios de parede antígos, tudo em

perIt>i If estado, 1 crístalciro c

�i-Iversus louças 8 mais alguns ohje
tos'.

Tl'�liar á nUll Bocaiuya,13 I

ililar

O maior e o mais ántigo Clube de Sorteios do Estado.
Sob autorização e fiscalização elo Govêrno Fe deral, 'de acôrdo com o. decreto 7.930, de 3 de- se-

lembro de 19/15 .

Capital -f'ixo _ Cr$ 200.000,00.
Praca 15 de Novembro _ 22 _ 2° andar _ Elor-ianópclis � Santa Catarina.
Endereço telegráfico - Cretomútuo "

_ Tele fones 1.324 -r-+ 1.388 __; Caixa Postal a, 5.
Distribuição mensal de prêmios em mercado rias nos seguintes valores:
1° Prêmio : _ Cr$ 6.00Q,00.
5 Prêmios de Cr$ 1.000,00 cada um '(aproxima ções superior-es)
5 Prêmios de' Cr$ 500,00 cada um (aproxima ções inferiores).

t MISSA
Corina Mota Mafra

Ao exercício comparecemo 'al

Agua Fixbril depois da bar- Las autoridades oívis e militares
ba ref.resca a pele I membros do Parlamento, oticíaís

Use sempre Fixbril! da Aeronáutica, Marinha, Exér-
,

�.,._.-.....-.-.........--........,._..__.•••� cito, Polícia Militar, Bombeiros,CHEVROLET _ ESPECIAL DE
além da oficialidade das Escolas
de Estado Maior, Aperf'eiçonmen

Vende-se de 4 portas em exce- to de Oficiais, Artilharia de Cos-
c11enLes condições, cor verde (duas la, Motomecanização, etc,

tonalidades), equipado com õtí-f . , , ..... , •....•.•.••.... ' ...•.

.rno rádio "Delco ", faróis de ne

.hlina, farolete lateral, ventilador e

f'orrado com palhinha americana.

'Preço _ Cr$ 55.000,00. Tratar á
-rua Bocaiuva 1, diáriamenle até
.ás 11 horas.

DEMONSTRAÇÃO DE GDERRA
QUIMICA

A Escola de Instrução EspeoiaU
zada, em cumprimento ao seu

programa de, insLrução, executa

rá, por seu Departamento de Guer

ra Química, hoje, ás 9,30 horas,

na região 'de Gericinó, na Vila

Militar, uma grande demonstra

ção de guerra química, na qual to

marão parte o 14° Regimento de

Avíacão _ Basé ele Santa Cruz, Re

gime;üo. $àmpaio, Hegimento Es

cola de Ar�lllaria e uma COJIlpa
nhia -de Carros de' Combale da Es

cola de' Motomecanização.
O terna. a ser desenvolvido a

brange a ação ofensiva de uma

Divisão 'de Infantarí a, e no seu

desdobramento evidenciará uma

operação de ASSALTO A UMA

POSIÇÃO FORTIFICADA, com o

emprêgo de Iropas especializadas
de guerra química, dotadas dos

mais modernos meios de ataque e

defesa.
Dadas a envergadura da demons

tração e as suas oaracteiisticas de •

realismo e ineditismo, os meios
.

militares aguardam interessados a

sua realização, da qual proveito
sos ensinamentos decorr-erão para

as classes armadas,

EDITAL
Polh Sociedade Anõ ... i ..
ma-Comércio e Indústria
Arthur Polli e Atílio Polli in

corporadores e únicos cotistas da
POLLI &. CIA. LTDA., desta praça.
em transformação para POLLJi
SOCIEDADE ANóNIMA CO�
MÉRCIO E INDÚSTRIA, convidam!
todos os demais interessados na:

constituição da dita sociedade pa
ra a assembléia geral a realizar-se
no dia 26 de julho corrente, ási
16 horas, na sua sede social :1)
Praça 15 de Novembro nO. 25, para
constituição definitiva da socieda
de, de vez que por motivos supe
riores não se realizará a assem

bléia marcada para o dia 19 de
julho de 1948, como fôra convo
cada.

Alvaro Mafra, Henedina Veiga Formiga e filha, dr. João da Vei

ga Formiga e família convidam a iodos os parentes e pessoas de suas

I'élações, para a missa que, em intenção da alma de sua, sempre lem

brada, espôsa e tia, COlRljNA MOTA oMAFfl.A, rarão celebrar, sábado,
dia 24, às 7 horas, na Catedral [Metropolitana, no altar do Sagrado
Coração de. Jesus.

Antecipadamente, agr-adecem a todos os que comparecerem a êsse
ato de piedade cristã.

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

FRAQUEZ'AS EM GERAL Muitas felicidades pelo nascimen

IV I N H O C R E O S O TA D O to de seu filhinho I

«8ILVEIR �« Mas, .não esqueça, que ° melhor I
.. , . , " .... , . .. ...............• presente para ° seu "PIMPOLHO� I
VENDE-SE ° prédio da Av. Mau- é uma caderneta do CRJ!:DITO

ro Ramos, 269. Tratar no mesI!l0. I MUTUO PREDIAL.

A beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de ser

bonita. 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 cutis.

Depois de aplicar este creme, ob-
,

,

serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade,' encantador á Ivista.
A pele que não respira, resseca I

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 é a tendência pa-
ra pigmentação.' ,

O viço, 'o brilho de uma IJIele vi
va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brilhan
te". Experimente-o.
Ê um produto dos Laboratórios

Alvim & Freitas, S.jÁ.

,.

Inspetores para o
Norte e, Oeste
Catarineuse

Importante Companhia, de Sor

teios precisa de 2 Inspetores para
a zona norLe e oeste catar ínense.

Carta de próprio punho, com fo

tografia 3 por 4, para a Caixa

arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

Cordões elétricos tipo Ferroflex

e tipo Comercial.

EXIJA SEMPRE� ESTA MARCA

UM CONDUTOR DE QUALIDADE PARA CADA APLICAÇÃO
•

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
carta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros me.osais.

Informações nesta redação.

H. J. Cipper.
Corupó.
Mun, de Jaraguá _ Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gr'atuitamente.

,

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Florianópolis, 16 de
1948,

julho de

Artliur Polli e Atílio Polli
cDrporador.es.

............ � . ..............

._- ......_,-------_•._

Pracislas
Escrit6rio receIil- organizado.

precisa de "pracístas" para traba

lharem nesta cidade e no interior,
com artígcs de Íacil- venda, e com.

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 12

horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'MINISTÉRIO DA MARINHA,

Servivo Brasileiro ���i�t�EDS��f��l<?�2A
I: da BD'!]' "E D I T A L"

I De ordem do Senhor Capitão
, de Fragata da R. Rm., Plinio d.a: SEXTA-FEIRA, 23 de Julho:

Fonseca Mendonça Cabral, Capi-
. i 19,00 - Sumá�io dos programas. tão dos 'Portos do Estado de ��n-
;

19,05 - Inglês pelo Rádio. ta Catarina, faço saber .a quem !lI-
i 19 15 _ Noticiário., teressar possa, que os cidadãos
I

' abaixo relacionados, inscritos 'nes-

i ::'9,30
- Música de Bailado "O ta Capitania na profissão de PES-

I Lago dos Cisnes", de CADOR-PROFISSIONAL e residen-

d
NA MANHÃ DE HOJE: UNIVER-' Tchaikovsky. tes sob a jurisdição d1 referida �e-

rtlCnf SIT,ARIOS X FAlCULDAlDE DE
20,00 Palestra. partição, deYC<-ll. ooruparecer a Se-

� V � aetaria da CapItama dos Portos
DIR'EITO 2015 - Música das Grandes Cí- em Florianópolis, dentro de trinta

,Na manhã de hoje, com inicio, ás
'

dades. _ "Brelim e Lei- (30 dias), a contar da d_ata da pu-
9 I I L mado do' blicação do presente edital, muni-roras, no exce en e gra : PZI'g" _ ia,. parte, d tI � • dos de suas respectivas ca erne as-
Colégio Catarinense, será efetua-

2030 1) "Livros e Autores". de e certidão de nascimento (para
do o anunciado encontro "revan-,

'

'fins militares e isenta de sêlos e

1" t
.

d F c Ida I
• Joaquim Ferreitli._ 2) '�O emolumentos de conformidade comc re en re as eqanpes a a u -

Cinema na' Grã-Bretanha", f' dde de Direito e dos Universitários I a legislação em vigor), a im e
. . de José Veiga. .... trata�em de seus interesses e deI?--Catarinenses de outras capitais -

tI'O do seguinte horário: dias úteis'
ora em férias nesta capital. I'

20,45 Música das Grande" oi.
das 10,00 ás 12,00 e das 14,00 ás

dades - "Berlim e Lei-' 16.00 horas e sos sábados das 10.00
CHÁ DANS��TE DA F. A: ? E.

I pzíg" - 2a parte. às 12,00 horas, ficando sujeitos a

[Em beneficio de SU[\!S atIvIdades: 21,00 _ Noticiário. multa e apreensão da caderneta de:
conformidade com o Regulamento.desporlivas, a Pederação Atlética; 21,15 "Política Internacional", das Capitanias de Portos, os falto-

Catarinense de Estudantes (F. A'I comentário ,de Harold sos.
C. E.) fará re.alizar domingo pró- I Nicolson- CLASSE DE 1917

CI b DIA' t I Antônio Camilio Boaventura, Ar-xirno, no u e oze (e gos o, 21,30 - Novo Conjunto Londrino naldo Dário da Costa, Altamiro-
U.I': �iraenLe Chá Dansant: univer-I de Cordas. Juvêncio de Paula., Antônio José
sítárío, onde será apresentado 12200 _ Sumário das Notícias, e dos Santos, Antônio Rosa Nunes,
magnífico "show" e servido chá;'

R' di Carlos Mateus da Silva, Francisco
. . .

- I a lo-panorama. Baldança Neot, Francisco J<?ão �u-por distintas senhorinhas da nos-
�. ADO 2" d

.

Ih cas Gumercindo Manoel Siqueira;
sa alta sociedade ! .AB , I e JU o

Heleno João Nunes, José Valéria.

19,00 - Sumário dos programas.
de Souza José Marcelino Loureiro,

AINDA O TORINO E O ATLÉTICO, 19,05 - Revista Técnica e Cíen- Jacob J. 'da Cruz, José Maria Joãe
lVIINEIR9 . I' tífica. Antônio Cabral, João Manoel Sa-

Os mentores vascamos continuam
. .. . gás, Luiz Sebastião Machado. Lídia

em atividade junto ao Torino para 19,1:'í- - Noticiárío.
Nazário Tomaz PireS, Nereu. ManoelEsportiva" de a realização de uma exibição do 19,30 - Maria Sol im ini, piano. João Libano, Manoel Clarinda da:

quad_ro italiano n�sta capital. Os en- 2000 _ N Alemanha por Dentro, Conceição, Nestor Vicente Jacinto,
teudímentos estao sendo condu-' '. .

I Nazário Tomaz Pires Nereu Manoel
zidos por um diretor do Vasco ora

' coméntário.
Mattos Policarpo Pinto de Melo,

na capital paulista. Também o Atlé- 20,15 - Música ligeira - 1a par- Robert� Avelino Vieira, Romão
tico Mineiro será convidado para te

'

Joaquim Barbosa e Waldemar Bau-
realizar um dos jogos interesta-

.

.. lino de Jesus.
duais ou internacionais que o clube 120,30

� Rádio-magazine, CLASSE DE 1918
de São .Tanuário deseja promover, 20,45 - Música ligeira 2a parte. Antônio Manoel da. Silva, Acldío
C?1110 parte. �as .comemorqções do 121,00 - Noticiár-io, Camilo, Argino Antônio da Silvn,
ciaquentenàrio. 21,15 _ A FJlosofia do Ocidente Antenor Raimundo Santana, Ben

vindo Izidoro Martins, Benjamin_.��
- "Natureza e Origem do Manoel da Silva, Bertoldo Faustí-

-.,----- Método Científico", pa- no Corrêa, Bcnevenunto Vicente
lestra de Bertrand Bus- df' Souza, Camilo Tiburcio Salva-

dor, Domingos Braz, Durvalmosell. Passino Pinheiro, Euclides José
Concêrto Orquestral do Garcia,' Estanislau Victor Nunes,
Sábado - Orquestra .Sin- Ereteu Anastácio Soares, Francis

co Estevão Godinho, Francisco
Borges de Souza, Guilherme José

Sumário das Notícias e da Silva, Germano' José Lapa, Her-,
ci lio .Tosé Vieira, Irineu Ponciano,
Ribeir-o, Jovino Martiniano Rodri
nues José Patricia da Silva, João �t.:t
�oeI' Paulino, Joaquim Izidoro da
Silva João Laurentino Flôr, Jorro.
Octa�iano de Souza, José Bernardi
no Liberato João Duarte, Leonel
EI�utério Ramos, Lauro José
dos Santos, Landelino Antônio,
Manoel Paulo de Camargo, Manoel

. . . . . .. .•.....••.

"

Lon Angeles,' 22 (U. P.) - As Silvestre da Silva, Milton Pereira

1 Ce fé Otto b,oduz qualicJ ada I telefonistas da Polícia e dos Bom- Machado, Manoel Bento de Oliveira,
Manoel Valério de Souza, Manoef

Peço-o ao seu fornecedo r. beiras fiocaram ontem ,quase lou-
Eleodoro Martins, Octavio Alberto'

Em sua segunda exibição em

I
tem pelo Corintians, por 2xL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cas, 'atendendo a mais de mil 'e Bion, Ramiro Domingos Lino, Re-

campos paulistas, o Torillo, tri-cam- Domingo o (fuadro italiano en- CHEFE DE ESCRITóRIO quinhentos -chamados de pessoas duzino Luiz Flôr, Teodoro Miguel
lleão. da Italia, foi vencido ante-on- frentará a PortuU"uesa de Desportos. E es e TOlnas Nllnes FI'lllO� Firma industrial precisa d-e pes- que tinham avistado um "misie- �spar .

B J
.

.

ó
.

d
'

b' t t d'"
CLASSE DE 1919

0"8 unl-or� e Il MI�neJ'rn D�� comamo
-

lIôa com prática de eE'cnt no e e rJoso ,o Je o pra ea o no ceu, Antônio Constâncio, Abelardo
U 'ü li. "U.al (I'" escrituracão merGantil. pouco antes do escurecer. Voltou Victor Fagundes, Antônio Sabino

ravo-es . do c.·nque,otenárl·o do Vasco Cartas para ,Chefe de Escritório,

I'
com ,fôrça a epidemia dos chama- Ferreira, Az�vedo B_ernardino de

. . d' "d' d " .

d I Senna Acehno Joao L u c a s,
CaIxa Postal, 1,39, mencIOnando ha- os. ISCaS voa ores ,

.

POIS ?� a
A g e' n o r' João Ribeiro, Ben:

Rio, 22 (V. A.) - O Vasco da Ga- nham mantendo com o grêmio pla- bilitações e preLenç5es,. qual dava outra e maIS aflItiva II jamin Manoel Francisco, Crispimma tem assegurada a participação tino, que -mandará sua representa- Guarda-se sigilo. descrição do misterioso objetivo. Jovita Dan�el, Vjal�l)a .

Teofilo da:
do Boca Juniors nos jogos que mar- ção a esta capital para um jogo no •

_. Êste estava parado deslocando-se Cruz, Domlllgos Fll;mmo Ra�os.carão as comemorações do 50° ani- dia 25 de agôsto próximo. A delega- ' '. . . . '. Domingos João DIaS, Enedmoversário de fundação. Ao que apura- ção boquense chegará no dia 21, a

1 tát· d
lentamente, voando a. uma veloCl-

Maria, Elpidio Bernardino- Corrêa,
mo� os dirigentes <;ruzmaltinos co�- fiI� .d� participar das solenidades leH e dacle espantosa, submdo, descen- Firmino Máximo Mendes, Floriano
cJmram os entendImentos que VI- ofiCIaIS do Vasco da Gama. do, rumando para norte, sul, leste e José de Oliveira! Frontin? Patri.cio

A f M f ma,:s a" rbl-tros I-ngleses infiltravão ?este: se�pre de acôrd.o com a &�n�ilV�e?�Y�r�no Si�as,e �3�ii�i�,

quer \Vas'hÍnO'ton 22 (U. P.) ln- l'm�gll1JaçaO de ca�a mformant.e. Francisco de Azevedo, José, M. de
• ••

.

formam de S�atle que um antigo No final de contas, ficou apurada Souza, João Maximiano dos Santos.
Rio, 22 (y. A.) - O sr. Vargas �!3rescenta que, em face de certas

�i-I r dator do órg'ão comunista de que iudo nM passava dum único J?ão Ocker ;r'ilho, !ovino Bernár
Netto, preSIdente da F. M. F., rece- hCllldades encontradas para a vm-

e
.' ..

.'. .

b
-

, " dmo de AgUIar, Joao Pedro dos
beu, de Londres, 11111 telegralua tra- da de juizes londrinos, convidará Nova y:1}rk denunCIOU a eXlstencld, desses lnofe·nslvos aloes, q .. l·_, \)

Santos José Sacrás Filho José Lu--
tando da vinda de mais alguns ár- a1g11)1S árbitros da Liga Escocesa, duma organizacão de espionagem Serviço de Meteorologia faz subir ddóri� Serpa, "'João F�liciano da:
bit;os britâ!1!c?s para e�ta capit�l. c.erto de que alcançará o seu obje- soviética. -Seus cento e cinquenta para observacão da direcão do Silva, José Paulo da Silva, Louri-
O mtermedIarIO, sr. PIO CorreIa, tIvo.

I • v.ento. vaI .Gall!,>, ��il!co�n. José de OliveiTa,'
..,. ---_,.-..___.� _-_ __w -_- _-.._ membros formaram células em tô- LuCIa Avêl1nI VIeIra, Manoel El.es-FEDERAÇÁO ATLÉTICA CATARINENSE das as reparticões, inclusive o bão Bento, Melentino, José cf" Sou-

NOTA OFICIAL Departamento ãe Estado. E fazem §.:!III.:::. no centr.n za, Manoel Alvim da Silva, Notórii
Ficam convidados os senhores representantes das associações chegar á Em'baixada russa cópias U U lU Laurindo, Tomaz. Osni Ernesto

Vieira, Porfirio Cecilio A,drianl1desportivas filiadas para uma reunião conjunta com a Diretoria desta de todos os documentos secretos PRECISA-SE
I Flores, Possidoneo Cirino Sagás"Federação no próximo sábado, dia 24, às catorze horas e meia, afim norte-amerÍoCanos. Tratar à rua Tír8deat�s nO 5 Raulino Anastácio Ferreira e Sa,..

de serem tratados assuntos referentes aos canipeonatos de Basquete- Telefone 1393. turnino Gregório FloreS.
boI e Voleibol, benl C01110 acertar llledidas para lnaior increnl�nto dês-

•..•.••...•......

. , Capitania dos Portos do Estado
ses desportos e do atletismo. LEIAM A RE-VISTA FORAM INSTRUIR O EXÉRCITO de Santa Catarina, Florianópolis�

DOMINICANO 19 de julho de 1948.
Florianópolis, 22 de julho de 1948.

O VALE DO ITAJAl_ Do Rio, partiram, ontem, para' Nels<;1U �� Livram�nto" �,outinho.Osmar Cunha, Presidente
. ' Cüidad TrujiJo, via São João do Pôr- ESC?:�lrarIO da classe G - Se�

t? Rico, pelo "c!ipper" da Pan �n:((- ��etcu.I�: ...•••.............• w

rIcan 'World AIrways, os capItaes
Paulo de Oliveira e Silva e Miguel E' dd.e Assiz Vieira, ?s. quais foram de- ncera or
,slgnados pelo mIlllstro da Guerra

.

para, sem onus extraordinário para Tendo neceSSIdade de C(lrllprar
os cofres públicos, ministrar instru-I nn:a ENCE.�ADEI�A EL�T�lCA.
ção técnica sôbre o manejo de ar- afIm de faCIlItar mlllha l?roflssao de
mas cedidas pelo Brasil à Repúbli- I, ENCERADOR, tomo. a lIberdade de
ca Dominicana. As armas foram em- apelar para as p�oas de bOln co

barcadas. no principio dêste
.
ano, \ ;ação, �fi� de con�e�llir .re\lnir. a

em navios daquêle país, que VIeram i lmportnnCH\ n.rcessana :a r�ferIda
I buscar olllaterial no pôrto_do Rio nquisiçiio. Mmto !1Tato fl(',n-l11es Q;

_____ \ de Janeiro. Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA..

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

ao Pacaembú o

rendas
Pertence

sul amencano de
Domingo' ultimo, o Pacaembú

I 860.771,50 cl'Uz�iro� o que. signi Ii
reconquistou para São Paulo a su- ,ca, em moeda Italiana vinte rm

premacia 'de renda

sUlamericana'11
lhões de liras, aproxima?amellte. .

Esta supremacía perdemo-la por É preciso notar, porem, que Si

pouco tempo. Há muito o recorde o pr élio de domingo assinalou um

pertencia a São Paulo, quando em i novo recorde de renda, por outro

jogos São Paulo e Corinthians e 1 lado não superou o recorde de

da Copa Roca foram registradas I púhlico.,
quantias superiores a seteoentos
mil cruzeiros. Domingo ultimo estiveram em

Pacaernhú cêrca de 60 mil pes-

Neste ano, porém, durante a rea- soas e o "gigante" já teve nportu
Iização do Torneio dos Campeões, nidade de se ver lotado com 71

em Santiago do Ctrile uma -das mil vessoas, nos "majestosos" de

rodadas produziü a sorna de um 42 e 46. De qualquer forma, bas
milhão e poucos de pesos ehile- tante significativa a quantia on

nos, o que correspondia a quasi tem arrecadada e o número de es

SOO mil cruzeiros. Essa suprema- pectadcres, a comprovar que o pu

cía dos chilenos, porém, não du- blico ainda gosta do futebol e a

rou muito e o Pacaemhú voltou a demonstrar qu.e não há perigo de

ser o detentor da maior renda su- um prejuízo financeiro para os

lamericana. A primeira partida clubes paulistas.
efetuada pelo 'I'orino em nossa ca- (Da "A Gazeta

pita I produziu a elevada soma de I São Paulo).

Provável uma exibíçàn {jo

Cnríntíans, demmgo, nesta Capital
Segundo consta, considera-se co- no de profissionais.

mo provável a realização em nos- O Coríntians, que por duas ve

sa capital, no próximo domingo, zes vlsitou a nossa capital, regres
de um sensacional encontro entre sa de São Paulo, onde realizou

o Coríntians Portoalegrense e um uma temporada, tendo-se apresen
clube local, aproveitando a data tado ontem em Joiuvite, frente ao

vaga da t�ela elo certame citadi- I Amél'ica, campeão do Estado. Gratifica ..se
Reinicio do 'Campeonato citadíno

de 'basquete
Fomos oficialmente informados mas semanas, devido á disputa do

que o certame citadino de basque- Campeonato Brasilejro de Velei

tebol promovido pela Federação boI, será reiniciado na próxima se-

Atlética Catarinense que se en- mana.

contra paralizado desde há algu-

COM CR$ 100,00

Quem entregar na Cia,
Te/efonica, uma bo les:

preta que foi perdida,
contendo 2 chaves, 15
cruzeiros e varias outros
objetos.

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

Corintians 2 X Torino

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

N tEstado, com as devidas l'cferên das''.

21,30

fônica de Londres.

22,00
Rádio-panorama.

Tanto PÓde . a

I imaginação,.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Informações
Rorario das empre
sas rodnlliarias

Seu processo de naturalização'
ainda nao foi despachado?

Escreva s,em demora ·ao Escritorio Juridico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informações. Esse Es
oritorio se encarrega. de acompanhar e requer�r no Minis+,ério da IJustiça o que' necessario for á sUa concessão, bem como, de registro I
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
pasamento de qualquer parte do Pafz.

.

,
i

�1I8 haattor Dsntae" .. - ..
.n4ar

.'01- 11....%4 - Rio .e 1...1",-

RAUL CASAMAYOR
� I'..upe d. OliYelr,a, 11 -

I� ••«Iar
1'411. .-117' - Slo Paale
-

�INATUIlA8
Na Capitel
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.._hHead08, não ..ri.•
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Il 4Il!reçio não II. i."_�

usltllb:. peíOll eoneeltM
e.UM.OI! 1\0111 llrt!ifH

uMalli...
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vtacêo Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,-10 - Norte

VARIG - 16,4{) - Norte

PANAIR - :l2,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - :l3,55

Norte
Terça-feira

CRUZEIRO 1)0 SUL - 12,00
Norte
.

VARIG - f2,3Ó - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
:Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Noroo
PANAIR - 8,30 --- Sul
VARIG - i2;�0 - Sul

CRUZEIRO DO SUL -

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30 -

fSul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
,Norte

,

PANAIR - 9,40 "- Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 --: .Sul

Sdbado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

Norte

DO'Tf}ingo
PANAIR - 9,40 - Norte

Sul
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
PANAIR - 12,47 - Sul.

...-
d.H
Jipe
1,80
',1.

13,55' -

uteis III c PITALA
• .. reune som ... acabamento.i,
solid�z...

-

no piano perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de'
pagamento a longo prazo!

pessoais, conce-

!
'

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de caráter assistencial,

Representante em Florianópolis:
PEDRÔ NUNES

Rua 24 de Maio 801' (Estreito)

1 'Sorteios mensais, mediante mensalidade de
inicial de Cr$ 111,00 apenas,

.

Participação nos lucros

Cr$ 20,00 além da Jóia
SEGUNJ;>A.Ji'ElRA

Expresso São C1S'tóvlk> ...:.. Laguna
7 n0<l'6s.
16 horas.
Auto-Viação Itajaf - lta!ai - 16 00·
Expresso Bruaquenae - Brusque -

raso
Expresso Brusquense - NO'Vll Trento

- 16,30 hor-as,
Auto-Viação C&tarlnense - JOlnv1le

- II horas.
Auto-Viação Catarillen,se - Curitiba

- 5 horas.
Roddviária Sul-Braetl - POrto Alegre

- 3 horas.
Rapído Sul;Brasl1.eiro - Jomv1l. -

ãs 5 e 14 horas.
TERÇA-FEIRA

Auto-Viação catarínense - POrto Ale
gre - 6 noras.:

Auto;:Vmçálo C<U:arlnense CUritlba
- 5 horas
Auto-Viação

.

Oatarlnense
- 6 noras.
Autc-Vtaçêo Catarlnense

- 6 horas,
Expresso SAo Crlstório - Laguna -

7 horas.
Emp�sa Glória - Laguna - 7%

e 6',2 noras.
Elc."Presso Brusquense - Brusque -

16 horas,
i\'�to-Viação 11aja1 - ltajal - 111 no-

·1'�áPldO Sul Brasiletro - JolnvUe. - a-
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto·Vlação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catm'insnse

't- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense Lagu!INI
- 6.30 horas.

.

Râpído Sul Brasileiro - JoInvUe - li
5 e 14 horas.
Expresso SAo Cristovao - Laguna -

7 horas .

Expreseo Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação ltajaf - ltaja! - 16 �o

raso

Expresso Brusquense - Nova Tnlnto
- 16,30 horas,
Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre

- 3 _horas.

._-, .. _--:---�....__ .......,.�,_,�---__.... ..'_._ .....,-

Ex-Partido Republicano Catarinense
. '

Schwartzmaun
São Paulo

Av, Ipiranga, 114 - TeI. 4.1418
Rio de Janeiro

Av. Rio Brlllco. 257-A- TeI. 32.7522

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

Liquidação de ações
-

o abaixo assinado, administrador e liquidatário da "CASA DO·
ANTIGO PARTIDO HEPUBLICANO CATAÉUNENSE", conforme pode
res quelhe foram outorgados em ata da sessão da maioria dos acionis

tas, de 16 de Julho de 1944, ata esta devidamente registrada no Cartó
rio de Títulos e Documentos, desta Capital, sob na 1497, de 18 dos re

feridos mês e ano, tendo recebido do desapropiante a importância ar

bitrada em liquidação judiciária, convida a todos os possuidores de

ações, pessoalmente ou por procurador bastante e devidamente autori

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

líquido da importância recebida, mediante exibição das .. respectivas
ações. Desnecessário é, declarar que, sendo as ações nominativas, só

aos seus subscritores ou aos devidamente endossados por transferên

cias ou por alvará ou formal de 'partilha quando se tratar de herdeiros

tudo acompanhado das respectivas ações, é que se fará o resgate. Em

seu escritório, sito à Rua Dr. Felipe Schmidt nO 2, sala 2, nesta Capital,
todos os dias úteis das nove (9) às doze (12) o liquidatário está a dis

posição dos interessados .

As importâncias não reclamadas no prazo de noventa dias, a contar

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

Cx. 134 - Tel. KNOT
Florianópolis

O Crédito Mutuo Predial, oferees

aos seus associados o melhor pia
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oQ
mensais.

Telefone a esse" número e a bi.
cicleta da Tintul'a'ria Cruzeiro ràp�
damente irá buscar seu terno.

R. Tiradentes. 44.

,o�rõ AlEG�E
�UA VOl.UNTÁRIOS DA PÁTR,tA N." 68 • 1,- ANDAR
(:"0\1.11'" "OST"�. f>II� • tElEFOHE 6640 . IE�EG�.... IoI ...S, .PliorEC10IUt,.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· TeI. (, Protetora»

FLORIANOPOLIS·

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
.

gule.ridade n,a en tr6�a
de seus iorrieee.

.

;� -

'l'ublU'Ao

Aluga-se
Linda e coniortevel reei

dencia, recentemente corrs

tsuide à rua Souza França,
Tratar com o proprietario

à rua Blumenau� n. 68.
... . . ...

FERIDAS. REUM4TlSr&O E
, PLACAS SJFILITICAS

Elixir de Nogueira �
Medicação QuxilicSl' 'no trotamento

da .muiI
. . . . . . . . . . . . .. . ,

Encerador
Tendo necessidade de comprar

uma, ENCERADEIRA ELÉTRICA,
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 o
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
Fpolis., 1 - 7 - 48.
........... " " "" ...

Oleo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA·SE BOM PREÇO. TRATAR
Á RUA CONSELHEIRO MAFR.\. 41,
FLORXANóPOLIS - CAIXA POS�
TAL 124.

o Batalhão Barrlga-Verde
roi constitnido de catarlnenses
liestemidos e o �'Colégio Bar�
riga.-Verfle", usará a mesma

bandeira.

Jomv1le

JOlnv1le

Pedro A. C. Cunha

COMPANHIA &AtlANeA DA lill·
1aW... 1&178 - &r IAII
PCl1DIOI J1 SBAlJfJ:rOIiilDI

CiCi·., do BalsDCO d. 19441

QUINTA·FEIRA
Auto .. Viação Cata1'inen.se

Alegre - 6 haras.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação CatarJnense

- 6 horas.
Auto.vi�çOO catarínense - TUbarAo

- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6.,30 horas.
EJtpresso São ertstovão Laguna-

7 horas. ,

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

16 horas.
Auto-Viação Ttaja! - Itajai - 111 ho

ras;

Rápido SU'I Braallelro - Jo1nvUe - b
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapeeõ - ãs

POrto

Curitiba

Jolnvile

Cri
Cr$

80.900.606,30
5.9781401.755,97

67.o53 . .245�30
142.176.603.&

CAPITAL E RESERVAS
RespoolabUider1e.
Receta
Ativo

«

•

Siniltrol pagol DOII! último. 10 atio.

Reaponlat. ;,Udades
98.687.816,30

•. :76.136.401.306, 20
.

Diretoresl
Dr:'1Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. D� FreOClICO
de ;Si.' ADiai�"lorra,� Dr. Joaquim Barreto de Arlllujo
e Jolê Abreu.

- 6 horas.
SEXTA·FEIRA.

Rod<>vtária Sul BT8.6il - POrto Alegre
_ :I horas.
Auto-Viação Catarlnense

_. 5 horas.
,

Auto.yiação Catarlnen.se
- 6 horas.

Ourlt1ba

VeterinariosPro
Jolnv1le

utosAutc-Vtação CaJtllrlnense - I..ruruna
- 6,30 horas.
Expresso São Clrl:sWvAo

7 horas.
Auto-Viação ltajal - It.a,aS - 16 .no

raso

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Br&silelro - JolnlVile -

às '5 e 14 horas.
8ABA:DO
CataT!nense - CUritiba

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
tem o prazes-.. de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande. série
dêsses produtos.

0$ primeiros já a, venda, são:
. .

SULFAGUANIDINA� Tubos de 10 e vidros qe 100 comprImIdos de

0,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

10ú em3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas
VACINA ÇONTRA BRUCELOSE:

Brusque

Auto·Viação
- 5 horas.
HApido Sul Brasileliro - JOlnY!le -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

AutÓ'Vta-éão Cata:r1n.ense
- 6 hor.as.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.
EXDI'P.sSO Slto OrlStovAo - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

14 bIlTas.
Auto·Viação ltajal - ItaJaf - 13 ho

ras.

Expresso B� - Nova' Trento
� 9.30 horas.
:expresso Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 horas.

Jo1l1\71le.
de 20 cm3.

Ampolas de ,20 .cm3 e frascos
de 100 cm3.

VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3' e' frascos
de 100 cm3.

-

.'

Dos. dois últimos, por serem os seús prazos de valÍd'ez relativamen
te curtos, 6 Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atend,en.
de), entretanto, a qualquer pedido den,tro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos· com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Terneriua (Buco-Va<jna contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

i Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doença:;;
l dos animais C1omésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
I nento de Veterinária. '.

PeIô sistema 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.

o VALE D0 I'l'A.i.U
Procurem na A.gêmeJa

.

Progresso,
LIVRARIA 43, LlVR.t\RIA

ROSA

ARTIGOS PARA SORVETERIAS

CASA DAS SORVETERIAS
Rua Cantareira, 928 - S. PaulO'

Peçam lista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoje, no passado o ial?elamentO;
A data de hoje recorda-nos que: OS cinemas

Intriguinhs
soviética _ em 1635, o, General Matias São Paulo, 22 (A. N.) - O Juízs

Berlim, 22 (U. ,P.) � O jornal de Albuquerque, depois de des-} dos Feitos da Fazenda Nacional'

"TaegTIche Runds6hau", órgão, da ti-nidas as fortificações de Porto concedeu mandato de segurança.

adminístração militar soviética. Calvo, prosseguiu sua marcha em impetrado pela Companhia Cine-

afirma que o governador militar território alagoano; matográfica Serrador, contra o ta-,

norte-americano, Gêneralo Clay, _ em 1687, embarcou com des- belamente dos ingressos nos cine-e

foi chamado a Washington para tino à Lísbõa o ex-governador do mas. Afirma aquele Juiz que os'

Rotary Clube de Florianópolis ::;,,'::U;:��,:,l" ,,,"o, oom<-

�,::�:0:8�,�m:'G�:::: :,:: �:�iÇi:i�: o��E:;��'�I:�:::�r:
À reumao ontem realizada pelo ves Perpétuo; e, Informação no- Nova taxa de Marques de Souza entrou em igual medida, mas que O advogado

Rotary Clube de Florianópolis tá-ria, R[�ulpho Cunha. A con- 8êrro Largo, comandando a van- da. Comissão Municipal de Preços,

acorreu grande número de aS80-- vi te do Presidente, ao encerra- câmbio mexicano guarda do exercito de D. Diogo de v_al_r_e_co_l_'r_e_r_. _

dados. Sob a presidência. de Adal- menta, Carlos Orílía descerra o Washington, 22 (U. P.) - O Souza; I Va-O fi· C I"berto 'I'olentino de 'Carvalho, íní- PavHllão Nacional sob palmas de México comunicou ao Fundo Mo-' - em 1819, D comandante Ja- S a Izar
cíaram-se os trabalhos com a ce- quantos compareceram. netário Infernaoíonal que res_?lveu cinto' Roque de Sena Pereira, com

I at'rénU8rtmônía do Hasteamento do Pavi- .-�- ,- - "L- - - - - - -_ .. ,,- - - -J"J'A> desvalorizar p peso, em relaçao aO I quatro lanchas da esquadrilhas do y
1hão Nacional, para que foi dis- (-(-O---,·-E--S--T--a---o---O--)·)---. dólar. Não se sabe ainda qual se-' Uruguaf, pós em fuga a esquadri- Rlhodes, 22 (U. P.) - O conde';

tinguido Ylmar de Almeida Cor- rá a nova taxa de câmbio. lha de Ramirez; Bernadotte deu Instruções aos cin-.

rêa, decorrida
_

sob aplausos dos --_ ... --

� .em 1835, no Pará, 800 "caha- quenta e três observadores que'

presentes. Wilson Alves Perpétuo, "O Estado", em virtude do Mais aviões de nos" ao comando do Sargento vão partir comvdestino á PalesLi-

tO Secretário, passa á leitura do feriado de hoje, não �rcula- Por'ti lho atacaram e tornaram a na, para fiscalizar o cumprimen-

eXipediente, quando comunica á rá amanhã, reaparecendo so- tr�inameDto Vila de Vigia, matando, além de to da tregua. Nessas instruções, o-

Casa súbre a resolução do Conse- n1ent� no domingo. Campanha muitos moradores, o Tenente-co- mediador frisa que devem agir-

lho DI'I'elor, e'levando a ímportãn- Rio, 22 (A. N,) - A c hsoluta j
.

lid d
°

_ ionel Raimundo Antonio de Souza om a 50 u a rmparcia I a e, pOIS·

CI'�, (la jóia ,e das mensalidades até Orquestra Joveol·'
Nacional de Aviação, prossegum- . -

'd
.

tôd
" I

' Alvares, um Major, três Capitães,
sua missao e e cornumcar o as-

eI11,",0 cohradas. Em jJl'ossegui- do nas suas atividades, evara a
as violações da trégua não poden

E t d d Pum alf.eres e mais de setenta guar-
,""

-

d 1 Um acontecimento artístico que eí'eíto em Curitiba, s a o o a- v

d t t t
mel! so, usaram a pa avra os ora- O en re an o ill1POI� sanções

� c v ê t " ti " das-nacionais,'
".' .

dores inscritos, Domingos Trinda- será de grande repercussão nos raná, no dia 25 d s e, o mee ing �--------_.....-----,

de, recordando o 20 de jnll10 de nossos ànais, será o festival com aviatório, no qual serão batiza-
- em 1839, a Vi1a de Laguna, Divsião de Berlim

_1810. saú.Ia a Inclependencia Co- que a Orquestra Juvenil comemo- dos quatro aviões ele treinarãen-
elepois' de evacuada pelas forças

'lornbiana e o país amigo. Zulmar rará, dia 30 do corrente, no Alvaro to e, consequentemente, entre-
federais Joi ocupada pelos revo

Lins Neves, após, em interessante de Carvalho, o seu primeiro ano gues á mocidade brasileIra. Pre- lucio,nár'ios gauchos comandados'
, ele existência. sidirá essa solenidade o senador T

e aplaudido trabalho, rliscorre so- por Joaquim Teixeira Nunes, que

bre o "Dia �\:acional ela Polônia ", Além do Quarteto de Musica Salgado Filho, presidente da Cam-
só foi restaurada a 15 de Novem-

ontem transcorrido. Ainda 011!' 1 ! Clássica e da Orquestra do Colé- panha Nacional de Aviação, que
bro com a vitória de i\Ial'iaLh sohre

saudação, desta feita á ESI)D.lll'H.I' gio Catarinense, teremos, no

pro-I
viajará domingo, "próximo, via aé-

" Gal'ibaldi;
cuja data nacional comemorou-se grama o garoto-revelação, Luiz rea, para a caplLal paranaense.

_ em '18/10, ás 10,30 horas, á

a 18 de julho, Fez-se ouvir através à Riohter, de 7 anos de idade, já

p
. A.ssembléia Geral proclamou a

'palavra ele Arnoldo Suarez Cúneo, eximio no teclado, e sua irmã a ara orgaulzar d P. maioridade elo Impera 01' D. e-

Constituiu motivo ele atração, tam- consagrada pianista Vilma Richter.. A

'

.

O f novo governo
dro II que ás 15,30 horas cornpa-

hérn, � palavra de Cid Amaral. E inal do espetáculo, depois da
I receu e prestou o corrípromi�so

que esse rotariano, recentemente apresentação do, Teatro do Estu- P' 2'� (U P) � A d�é' Ma-
d t ' .,., aris, � ., •."n I LU previsto no art. 103 ela Constitui-

chegado elos E,stados Unidos da an e, Lerem,os admiráveis nume- .

d 50 I 'd drle, e anos ce 1 a e, e que co- -

d I e' '1°0'
ros pela Ol'questra Juvenil. � çao o mp 1 ,

S t
- nheceu os horrores do campo de

°
_ eIT1 18'.51., f.oi assinado, . em ocupt:ção".

e ano amos que estarão em -

�-

concentraçao de Buchnwald, con- t d t
forma, também, os "Três Cabâlle- Viena, o' contra o e casamen o

tinua em seus esforços para orga- '1 D P d
ros", já conhecidos e aplaudidos do Imperador do Brasl, . e 1'0

nizar o novo goa'binete francês. C
'

pelo nosso público, é facU prever II, com a Princesa D. Tereza 1'1S-
. Antes de anundar a composição

que a noitada será de retumbante tina Maria de .Bourbon, filha do
do novo governo, André Marie te- .

êxito artistico. Rei Francisco I, das Duas - Sicilias;
rá de apresenl:ar seu programa á

Por isto é grande o interêsse - em 1870, na capital baiana
Assembléia INacional e aMeI' sua

pela festa do dia 30 e o nosso Al- absoluta. faleceu o, Mar.echal Alexandre Go-
aprovação, por maioria

varo de Carvalho apanhará, I,l0r Mas, na opinião geral dos O'bser- mes de Argolo Ferrão (Visconde
certo, uma casa cheia. vadores políticos, não ,conseguirá de Itaparica);

,

êsse apóio e desist.irá da tarefa.
- em 1870, no Rio, faleceu o Exp�rgo na

Senaelo'r Francisco JOS8 Furtado,
T b Ique foi o organizador da Guarda C ecos ovaquia

Nacional; Washington; 22 (U. P.) - ln- -

- .em 1900, com o nome de lns- fO'rmaçõe. recebidas pelo govêrno
tituto Soroterápico F.ederal, foi norte,americano, indicam ,que está

inaugurado no Rio de Janeiro o preparado ou mesmo já iniciado>

Instituto' Oswaldo Cruz; um expurgoo nas mais altas esfe-·
- ,em -1901, em Montevidéo fa- ras do govêi'u-o da Tc-hecoeslová--

leceu o Conselheiro Gaspar da quia, por ordem de Moscou. Os.

Silv.eil'a Martins, nascido na Pro- elementos moderados, como o pri-'
vincia Cisplatina a 5 de Agosto de meiro -mlnistro Gotwalde, seriam

1835; substituidos P'op comunistas radi-

_ em 1932, .em Santos, faleceu cais, decididos a obedecer a Sta-

(l glorioso brasileiro Alberto San- lin em qualquer cir,�un.stância.

tos Dumont, nascido em 20 de ju
lho de 1873, em Minas Gerais
(João Aires - Palmira);
..
_ em 1934, foi nomeado Mi

nistro da Gu�rra do· Governo Cons

tituciDnal, D General de Divisão

Pedro Auréli'o de Gois Monteiro,
nascido em 12 de Dezembro de

1889 em Alagóas (Terra dos Ma

rechais) ,

_ em 1945, em Francolise, na

Italia, foram condecorados varios

oficiais' e praças da FEB, em ope

rações de gouerra;
_ em 1947, ás 13,30 'horas, com

a presença de altas autoridades
civis e militares, foi Eolenemente

promulgada a nova Constituição
peste Estado;

Schimidt
.

- em 1947, foi empossado co

eleitoral mo Presidente de Honra do Ins
tituto Histórico e Geográfico Bra:
sUeira, o General qe Divisão Eu
l'ico Gaspar Dutra, Presidente da

dle " ..I,ho de 1948FIorlan6polb I
.

23

Berlim, 22 (U. P.) - A Rússia,

projeta dividir a cidade de Ber

lim e unir o seu 'setor á zona de

ocupação soviética, se sair derro
tada em seus esforços no sentido
de desalojar os aliados ocidentais',
e ficar com tóda a capital alemã.
Essa foi, em essência, a declaração
qne fêz o comandante norte-arrie-

. rícano em Berlim, coronel Frank,
Howley, o qual acrescentou que
"no que se refere ao serviço dos

correios, o setor sovíétíco de J?er
lim já é parle da zona rLlssa de

América do Norte, cumprindo d,e

terminação presidencial, fêz um

breve relato sôbre o que viu, o que
sentiu e o que fêz durante a

II tour
née" empreendida. -Palavra fácil,
relato minucioso, soube o oradoT

prender a atenção de quantos se

.encontl'avam presentes áquela reu

nião, o que justificou plenamente
as aclamações de que foi alvo ao

término de sua narrativa. Nessa

oportunidáüe, Cid Amaral comu

-nicou esl-úr prepar.ando um tralba

lho, que oportunamente virá á luz
-da pnblicidade, sóbre todos Os as

suntos que prenderam sua aten
{ião no País amigo. A Repúbliea
da Bélgica, a següir, foi saudada
por Ylmar de Almeida Corrêa, por
mO'tivo do transcurso, também, de

sua dala nacion·al. O Presidente,
usando da palavra para agrade
cer a presença de todO's, dá comu

nicação á ,Casa de. que, pelo ex

Governador do Distrito 29, João

Eduardo Moritz, então ainda no

desempenho de suas funções, foi

conferido ao Rotary CI-ube de Flo

rian6poUs. o diploma da Menção
Especial em reconhecimento pelos
distintos e relevantes atos lervados

a .efeito nas atirvidades das Rela

ções Internacionais, menção ,essa

outorgada por a-utori.zação da

Junta Diretpra de Rotary In�ernâ

cional. Ainda com a pa'lavra, pede
urgênCia para a .comissão Julga
dora, no sentido de que o julga
mento da tese sóbre a Suiça se

ja cO'ncluido até a próxima reu

nião. Com a pa.lavra, Arnaldo Sua

rez Cúneo, pr.esidente da Comis
são de lServiços Internos, ,participa
haver prO'cedido a 'organização das

Sub-,Comissões, assim constitui
das: - Programa; Arnoldo Sua

rez <Cúneo; Companheirismo e

frequência, João Eduarelo
.

Moritz;
Sindicância, Ylmar de Almeida
Corrêa; Olassificaçõ.es, Wilson AI-

Escritório de
Advocacia Festa de Santana

.

°

Promovida pela Sociedade de Am-
DRS. paro aos Tubercnlosos, realizar-se-

JOSé Pinõs Pereira. á no próximo dia 25 (domingo), no,s
salões do Clube 15 de Outubro, com

Sebàstião Adroaldo Pereira inicio às 18 horas, uma animada fes-

I'!abriel Per"l'ra Borges Fortes
ta que promete grande brilhantis

\I.. mo, a julgar pelos preparativos que
vêm sendo feitos por aquela novel
e útil Sociedade e cujo produto re

verterá -em beneficio dos tubercn
losos pobres.
Para patrocinar a festa de Santana

foram escolhidos os srs. dr. José
Boabaid, Coronel Pedro Lopes Viei
ra, Felipe Carneiro, Osmar Bastos,
dr. Tolentino de Carvalho, Rogério
Pereira, Elizeu Di Bernardi, Alcides
Rosa, Lüiz da Costa Melo, Jupy
Ulysséa, Japi Fernandes, Aristides
Antunes, Ivo Noronha, Mguel Dau
ra, dr. Bulcão Viana, Oswaldo Melo,
Mário Garcia, Osmar Nascimento,
JO'rge BarbatO', Oscar Cardoso, Jor
ge Salun, Alexandre Evangelista,
José Wadi Cherem, Osny Ortigá,
Artur Poli, Espiridiâô Amin, José
Elias, Mário Moura, Jugurta Nasci
mento, Astrogildo Machado, Teodo-

Era Brüggmann, Jacy Daussen, Dio
. conomize adquirindo nísi.o Damia.!1i, Lour�v�l A�meida,
I

Batlsta PereIra, NeogenlO Grdo, dr.
títu OS da UniãO. America-I

Dam,asceno da Silva e suas exmas

• esposas, dr. Saulo Ramos, d. Anto-

na de C.pit.liz.,.ão S.A. nieta d.e _Barros, JO'sé ,dC! Vale Perei-
.

T ra, EnndIO Cardoso JUnIor e Petrar-
ca Calado e' senhora.

Rua Vigário José Inácio n. 358
Porto Alegre·- Rio G. do Sul

Diziam O's romanos, do tempo em que os homens qua/Ido
desejavam explicações se dirigiam para os homens - e não fi
cavam a cacarejar entre os de seu lado - que "a O'bservância
da lei era a suprema liberdade".

(Que êsse lema, entre gregos e troianos, sejà o dos cata

rillenses, reafirmado ao primeiro aniversário da Constituição_
Guilherme Tal

4 «livre» igreja
ortodoxa rossa Intrumento politicD-'

do comunismoMoscou, 22 (U. P.) - Os chefes
da Igreja OrtO'doxa, reunidos na

capital russa, aprovaram por una

nimidade uma resolução denun
ciando o Vati0ano como "incen
diário de g'uerra" e "centro do
fascismo internacional". É o que
informa o jornal "Isvestia".

Filadél'fia, 22 (U. P.) - Alguns
dos antigos companheiros de Hen
ry A. Wallace acusaram o novo"

�'tercei.ro .par'üao" de ser um ins-,
trumellto ela política soviétioa. E
lançaram"lhe urrr desafio para que
"declare sua independência do co-·

h1Ullismo"� A acusação e o desafio
foram expressos pela organização ,.

denominada "Americanos por Ação-- •

Democrática'�, cujos men1��- 15a()
em grande ,parte antigos elemen..··

tos da administração de Roosevelt,
á qual também ,Wallace' pertenceu •.

.

"

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO República. F.oi o ,quinto Presiden
te de HOl1I�a, ",sendo os anteriores" �

pela ordem, D, P'edl'o II,. Epitácio -'

Pessôa, Washington' Luiz e Getu-
lio Vargas.

O Escritório do Partido ·Social Democrátioo, a rma Fe�ipe
N. 42, a1ende aos seus correligionarios para qualificação

das 9 ás 12, e das H ás' 17 fiaras todns os dias

André Nilo Tadasco

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F lAM AÇO'ES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPI'NHAS, ETC,

FRECHANDO •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


