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A ata da sessão de ontem foí

I Na Assembléia Legislativa
o sr. Vllrdoso da Veiga' na tribuna fala
sôbre varios aSsuDtos� - Esclarecimenl-Os

·

do sr. Alfredo Vampos�-Pontos DOS U.-Ou
, tro pedido aprovado.> Outras Dotas.o u.t..m .üiTIGO DlOUO D. Bl.NTA CATARINA

"'Jl'Ieürle • D. Gere.". BIllDI NOCETI - Diretor Dr. BUBENS DE ARRUDA
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

IU.OS
À sessão de' Dntem, cujos traba

lhos foram presididos pelo, sr.

Saulo Ramos, estiveram presentes
28 srs. representantes.

ln I M. 10.304mv Florianópolis Quarta feira 28 de Ju'ho de 1948

.

Vibrante mensagem da'� , bancada
baiana ao sr. Nerêu Ramos

E x p I i c a ç � o t a r d ia '

Por mais que a bancada udenista da Assembléia Legislativa pretenda
justificar o gesto deselegante, impulsivo e anti-democrático tomado ante
ontem, quando abandonou o recinto, não poderá escusar-se à censura

':pública, que bem mereceu pela circunstância de assim haver escrito, nos
anais daquela Casa, um episódio lastimavelmente caracterizado de com

pleto desprêzo pelo direito de livre debate das questões levadas a ple
nário. As susceptibilidades exageradas com que tenta a referida banca
da explicar, em declaração estampada ontem no "Diário da Tarde", a
sua conduta irrefletida e aberrante de tôdas as bôas normas parlamen
tares não constituem razões bastantes para revestir-lhe das condições
de um ato lógico o abandono coletivo do recinto, quando, na tribuna,
.o deputado Armando Calil discursava sôbre o caso denunciado pelo sr.

Waldernar Rupp. Muito ao contrário, houve tôdas as circunstâncias dum
-gesto de violência, com que os udenistas impediram as deliberações do
plenário em matéria da mais grave importância, não cabendo discuti-la
sob restrito aspecto partidário, antes merecedora de exame e apôio pa-

,

triótico de todos" , como, finalmente, se verificou na sessão de ontem,
ao ser votado o assunto.

Convém esclarecer que não era, em tese, oposto ao da bancada ude
nista o ponto-de-

. ta' da maioria, ou seja da bancada do P. S. D. Ao con

trário, pois, de envolver preconceito de ordem partidária, o pensamento
dos deputados pessedistas ia ao encontro dos objetivos, ditos patrióticos,
da minoria. Não foi com outro intuito que o sr. deputado Cid Loures
Ilibas assomara à tribuna, apenas permitindo-se com sólidas razões fir
màdas em conhecimento pessoal da região fronteiriça: do oeste catarí
nense com a República Argentina, fazer algumas restrições quanto ao

confronto por demais deprímj-nte aos nossos sentimentos de Brasi�
Ieiros, estabelecido pelo denunciante udenista, entre certos flagran
tes nacionais e aspectos argentinos, porventura chocantes na í'ron
teira, Essas restrições, convenhamos, são de � louváveis, não só
porque, partindo de quem, como o sr. Loures Ribas, conhece de visu
a situação, merecem atendidas, para conforto ao nosso 'patriotismo,
mas também porque, além de atenuarem os exageros descritivos do de
nunciante udenista, permitiriam nos não amesquinhássemos em presen
ça, da superioridade dos nossos vizinhos portenhos, tão imagínosamente
admirados pelo missivista cuja impressionante descrição, lida à Casá
pelo sr. Waldemar Rupp, nos era extremamente desfavorável. O que o

deputado pessedista, sr. Cid Ribas, quis faz\r e fez foi reduzir à realída
de, despindo-a de excessos dr; fantasia. o çeri�ri" ('1'; ql�t' nrn fatu; p�r'
foào,< (JS títtil'J� d'!5I)O de ui-gentes proü�7�nci:.ts. do nosso Govêrno, esta
ria a ocorrer, a acreditar-se, como se acreditou, na denúncia traxídaca
plenário.

Andou, pois, muito mal, a bancada udenista, abandonando a discus
são, voltando as costas ao. debate do assunto, implicitamente protestando
contra o livre exame da denúncia e, finalmente, forçando o adiamento
da votação de "matéria de tão alta relevância", como o pretende reco
nhecer no seu "Comunicado" de ontem.

Repare-se, porém, que o gesto dos deputados da D. D. N. é, sobretudo,
condenável por ferir, em cheio, o espirito democrático c a função repre
sentativa que lhes coube na Assembléia. "Deante da declaração feita por
elemento da bancada majoritária", se é que existiu tal declaraçâe, par
tida de tal elemento, não cabia a retirada. Nem que essa declaração fôsse
a da todalidade da bancada majoritária, unânime e simultaneamente pro
nunciada, - nem assim o caso seria para deserção. Sentimo-nos, antes,
mclinados a acreditar que nem a tanto vão os melindres políticos dos
d t d deni t d 11 t do a ví I'

.

d tit d HAIDER.-\BLAD, 27 (DP) - Pe- cões de que os Russos iniciaram asepu a os u ems as, on e se tes em prova o a VIrU encia as a 1 u es, " � �v

DO arremêsso das acusações e das injúrias, não raro em termos que não Ia primeira vez na história, segun-
do parece, uma'carta 'pessoal dirise coadunam com as susceptibilidades agora invocadas' no esfôrço vão de,

explicar uma conduta verdadeiramente censurável e inescusável. gída ao rei da Inglaterra por ou-

Ê ainda de acentuar que não caberia aos udenistas, nos aconteci-: b:Q. soberano í'o] ab�rta "e 'rida pe
mentes de ante-ontem· da Assembléia Legislativa, o papel de vitima. Os las

t
autoridades dum paí�, estrall

apartes com que metralharam o discurso dos seus adversários srs. Cid g:eiro.
Ribas e Armando Calil, não foram nada amáveis, nem primaram pelo É pelo menos o que se afirma
-comedimento das expressões. Logo, a circunstância de "elemento da aqui. .A carta fôra mandada pelo
maioria" haver, no revide, alegado a suspeição do informante, em cuia "Nizam" de Haiderablad, e--quan
descrição, carregada nos pormenores da inferioridade- da organizaÇão d'Ü o mellsag�eiro chegou a Nova
policial brasileira em relação à argentina, se louvaralll confiadamente Delhi, em viagem para Londres,
os representant�s da D. D. N., não poderia justificar, de modo algum, o toi _detido p.elas autoridades adua
amúo da minoria, ao ponto de impor-lhe, como atitude consequente,'> neiras que leram a carta. Constaretirada coletiva do recinto.

A cónfinnar-se, porém, a denúncia de estarem os nossos vizinhos
portenhos contrabandeando o pinhão para a transplantaçãQ em territó
rio argentino, como não haveriamos todos de reclamar a providênda
que salvaguardasse, no caso, o interêsse da Rossa economia? O certo é, to
davia, que ninguém discordou a tal respeito. Somente a intolerância udec
nista, aliada ao máu-gôsto dos escândalos par'a efeito externo, teria ins
pirado a bancada minorista, atenta a instruções de seu líder, a ausen

"lar-se do plenário, como protesto às restrições que se propunhan1 às
demasias descritivas da corre'spondência lida pelo sr. Waldemar Rupp.
Intolerância tanto mais de lastimar-se quanto póde desautorizar a since
ridade das convicções e das atitudes rotuladas de democrMicas, que se

ostentam sob o "slogan" da "eterna vigilância".

Quando ela convenção nacional ção político-partidária do PSD bai
do P, S. D" l'f'centcmente realizada ano, lodo éle atento às ordens de

na Capital da República, a banca- seu chefe, seja' a grande regra sem

da pessedista da Baía endereçou exceção de toda família pessedista
ao sr, Ner éu Ramos o seguinte e

I
brasileira.

vibrante telegrama: Conscius de nossas responsahili-
"A bancada estadual baiana do

dades podemos como, prova de
Partido Racial Democráttco tem a

nosso animo partidário, ' afirmar
honra de saudar, por meu interrné- , eminente. ,sinc,el'amen"e ao nosso
di�, os convencionais de 1103S0 honrapresidente que nenhuma
glorioso partido, reuovando na

maior como expressão jiohtíca pa
pessoa de seu grande presldente os

testemunhos de sua indefectivel
sol idar-iedade ao mesmo tempo que
formula sinceros valos no sentido
de que o exemplo, magnifico de
coesbo que tem inspirado a atua-

ia os pessedislas baianos existe do

que a de se'" pruclamarem realmen
te pessedist as.

Cordiais saudações. (a) António
Balbino líder da bancada do PSD".

.
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BERLIM, 27 (DP) - Os serviços
secretos aliados tiveram informa-

LANÇADO PELO AVIÃO - Os pilotos dos aviões de caça a jato da RAF
estão experimentando um dispositivo que lança o piloto em pleno- vôo
com a fo>'ça 23 vezes maior que a da araoidaâe. Oito segundos após
abre-se um paraqueda que permite ao piloto aterrissar em segurança.

BRITISH NEWS SERVICE

Manobras milita ..

res russas
Violada orna carta
tlirigída ao sob� ..

rano inglês
maiores manobra militares já rea

lizadas na Alemanha. Cêrca de tre
sentas e cinquenta mil homens par
ticipam dos exercícios, do mar Bál
Lico até. á Floresta oa Til'ania.

.\

I

LONDR,ES, 27 (DP) - Os dele-

qqe, o g'ovêrno ,indú
do uma oxplica'ção,
alto comissário ,em

está preparan
através do seu

Londres.

o baluarte russo
DO mar Egeu
LONDRES,·27 (DP) - A Rússia

está transformando a Albania ,em

seu baltfarte no mar Eg'eu, É (}

que, afirmam os peritos inglesies
em assuntos balcânicos, em vista
das notícias 'r,ecebidas nestas últi
mas qualro semanas. Dizem eles
que os i'ussos estão-lSe apoderando
de tôdas as posiçõ.es df importân
ria militar e econômica, abando
nadas pela Yng'oslavia, depois da
disputa entre Tito e o Kominform.

Os progressos da
ciência brasileira
PORTO ALEGRE, 27 (DP)

Em declaração á impl'ensa, o pro
fessor ar-gentino Bernardo Hous

say destacou os progresso da ciên
cia bl'asileira. O portador do prê-

Reunião de
ChanceleresO "hera de',' pOllrC'·'� dB_, Bn,rll·m, comuo,·sta ...

mio Nobel de mil novecentos e

U U If' 1": r. qtíarenta e sele, referiu-se esp,8cial-
BERLIM, 27 (DP) - O Chefe de alemãs_ de Berlim que mafi(�aram mente às recente,:; pesquisas atô- gados britânicos, franceses e norLe-

Polícia Paul Markgraf, comunista, suspendê-lo por tempo indefinido. micas de Carlos LatL"e, declarando �lmericanos estiveram novamente
formado em Moscou, aparec,eu 110- Tambem as autoridades russas in- que suas revelações a "abriram pa- reunidos hOje, durante quase tres
.ir, como de co�ume, em seu ga- formaram, á Prefeitura de Berlim i 1'a a Uniw:rsidac},e de. São Paulo horas. Xada se reyelou sôbrr o �'ehine[e. E decl:vou que não reco- que ,não reconhec,eriam aquela or-. um amplo, crédilo em todo o mun· 811llarlo rles.;e encontro, qlH' tE'YeJlher>ia a ordelfl ,das autorid�de" demo cio,. Illg'ar na Chancelaria Ingl';sa,
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I
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aprovada, seguindo-se a leitura do

expediente que constou de telegra
mas e ofícios.

EXPLICAÇõES DO SR. CARDOSO
DA VEIGA

Da tribuna principal ocupou o

sr. Cardoso da Veiga, do P. R, P., a.
atenção da Casa, focalizando vários

assuntos, entre os quais do seu não

comparecimento à sessão solene de
23 do corrente por ocasião do
transcurso do primeiro aniversárfo
da promulgação da Constituição
Estadual. Prosseguindo o orador
fez referências às palavras do sr.

Armando Cal il do P. S. D., ao falar.
a 23 dêste mês, em' nome de sua

bancada - "Apoiando o Governo,
ajudamos o Povo !''. Disse o sr. Car
doso da Veiga, em continuando, que
estava de acôrdo com ésse pensa
mento, e o que pretendia s. excia,
ao ocupar a tribuna, era justamen
[e isso: "apoiar o Govêrno para
ajudar o Povo l, Denunciou o ora
dor fato que se está passando em
S. Francisco do Sul, em que está
sendo o fisco lesado. Após outras
considerações, requereu s. excluo

pedido-de-i!nformações ao SI'. Go
vernador do Estado si está' índo
cumprido contrata entre o Estado
(' Ismael Ozór-ío, de arrendamento
do trapiche da Ponta da Cruz, na.,
qncle porto. Continuándo, o sr.
Cardoso da Veiga extranhou a ma
rosidade da comissão competente
na ,elaboração do. Estatuto dos Fun
cionários Civis do Estado. Em
aparte o sr. Ilrnar Corrêa, que é o
presidente dessa comi�são, escla
receu que êsse ,trahaJho se vem
l f,etuaudo, e que deve o orador em

p�'estar' o brilho de sua inteligên-
CIa nessa missão. '

PONTOS NÓS II
Em seguida, após deixar a tribu

na o sr. Cardoso da Veig-a, usou da
palavra o sr. Alfredo Campos, do
P, S. D., que declarou jamais haver
negado o seu apô io às aspirações c

ao direito ao funcionalismo de
Santa, Ca tarina, secundando, após,
o pensamento do orador peceden
L:, não aceitando, porém, a censu

ra à Mêsa com referência ao qua
dro dos servidores da Assembléia.
Continuando, declarou que 'esse
quadro já se acha organizado, en

contrando-se na Comissão respec
tiva para estudos e parecer, es

tando, assim, o art. 14 do Ato das.
,Disposições Transitarias da Cons
tituição do Estado.

Tornando à tribuna, o sr. Cardo
SO da Veig'a declai.·ou nunca haver
censurado 'a Mêsa, tendo o sr. Al
fr,edo Campos eselar,ecido melhor
o- caso: O sr. pr,e,sidente, ao final
das d_iscussões, declarou-se de acôr
do com as informações prestadas.
pelo sr. 2° Secretário.
Em votação a proposição do sr.

CardosO' da Veiga, sôbre pedido de
informações, o sr, Raul Schaef-er
do P. S. D., manifestou-se favora:
vel, uma v,ez que a sua ,bancada
Jamais negou aprovação a reqne
rimentos dos srs. deputados - SÔ
bre matéria justa. No entantci à;.
vista de uma questão d.e ordem
levantada, a sessão foi suspensa;
para que o sr. Cardoso da Veis'a'
redigisse ô seu p,edido-de-informa_
çõ,es que ante_s.,fizera verbalmenle.
Reaberta a ,sessão, o plenário te

ve conhecimento do pedido formu
lado pelo sr. Cardoso da Veiga,
sendo aprovado.
....

OUTRO PEDIDO APROVADO
A seguir foi apr�varlo Q pedirlo�

dp.-informaç.iies do sr. \V::LJtlema�
Contin ua na 3a pág

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UHEVROLET - ESPECIAL DE
-

LUXO 19q:�
Vende-se de 4 portas em excc-

lentes condições, côr verde (duas
tonalidades), equipado GOm otí

mi) rádio "Delco ", faróis de ne

blina, farolete lateral, ventilador e"
forrado com palhinha amertcana, .

Preco - Cr$ 55.000,00. Tratar á,l

rua' Bocaiuva 1, diáriamente até

ás 11 horas.

Atenção; Snrs. Industriais! DR:--R�FA�L �G· ·CRÜ;'·L;MA
VENDEMOS OS .SEGUINTES MA- 1 Ventilador de ferro, manual,' DR. CARLOS LOUREIRO

QUINARIOS ' ",' , para arroz em casca. DA LUZManeira de fazer - Leve tudo ao fogo (menos as nozes) e deixe ,

d DVOGADOSda
I 1 Máquina p/beneficiar arroz, 2 Tratores "FORDSON", sen a A, :engrossar um pouco. Juntê então as nozes. Deixe até ver o fundo

O da afamada mar um funcionando e outro deamon-Panela. Retire do fogo e bata um pouco. Despeje em pedra mármore e com puuco us ,
' -

.

b id t d' Escritório: Rua" João Pirito-corte em quadradinhos. ca "TONANNI" com dOIS rum 0- a o.

res e classífícadõr de tipo "TRIER" 1 Trilhadeira p/arroz, com capa- n.O 18 -, Floria(1ópolis
capacidade para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários. • . • . . . . . . .

: '.'
• . . . . . . . . . . ..

.

1 Arado de dois dl'SC'OS para ira- Muitas felICIdades pelo nasenaea
quilos, beneficiados em 10 horas

d rilb'nb I
t "OLIVER" II to e seu 1 1 �

de serviço; ,
01', marca. .

" Mas, não esqueça, que o melhes
1 Motor- DIESEL, sueco, de 20, 1 Sem,e_!ldelra de OIto linhas, "PIMPOLHO"!'""THOMAS" presente para o seu

H. P. ê.fe�ivo; da afamada marca americana, marc-a
é uma .eaderneta do CR1i:DIT�'

"BOLLINDRS", completamente- no� p/arroz ou trigo. MUTUO PREDIAL.Os' interessados queiram dirigir- \,voo
, �

1 Dínamo para 6.000 velas, com se -á IRMÃOS GLAVAM, Florianó-

instalações completas, isto é" qua- polis, Rua João Pinto n. 6 - Cor

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

perímetro e demais pertences. '" Fpolis.

o QUE SE PENSA DA MULHER

Existe na mulher umà âlegria leve, que dissipa as tristezas do ho
mem. As suas graças nativas fazem com que se esvaeçam os fantasmas
da nossa reflexão. No seu rosto- estão os grandes atrativos da confian

ça. Que alegria se nos não torna mais viva com a sua alegria? Que fron
te não se desenruga aos seus sorrisos?

Qual a calera' que pode resistir as suas Iágrirnas ?
Bernardim de Saint Pierre

AS DONAS DE CASA DEVEM SABER: QUE
Devem limpar as manchas de verniz com tcrcbentina. Saem per

feitamente.
Os móveis laqueados - tão usados nas copasrco�iI1has, quartos

de crianças ou mocinhas - sujam muito facilmente. Você poderá Iim

pá-los, com água pura e um pouco de amoniaco. Passe essa solução
com um pano bem limpo c que não esteja esfiapando. (A mesma mistu
ra serve para limpar refrigeradores e geladeiras).

* • *

AS MÃES NÃO DEVEM ESQUECER QUE
- Em não poucos lares soe acontecer uma criança cortar-se ou

ferir-se obrigando isso a uma colocação de ligaduras.
Para que estas fiquem bem colocadas é necessário dar uma duas ou

três voltas iniciais de modo que a atadura fique bem apertada, deven-
do cada volta cobrir a terça parte da anterior.

•

- É mnito favorável às cr-ianças débeis e mesmo às sãs o clima
maritimo, especialmente 'indicado nas tuberculoses osseas . e ganglio
nares.

-

O clima que se usofrui à beira das praias é também benéfico para
os casos de asma e inapetência.

- Quando uma mãe chega à torpeza de 'malograr uma infância
recheando-a de vaidosa suficiência, abre caminho para um futuro de
s rosa a essa criança, pois nessa idade é que se embasam as 'virtudes.

RECEITAS PARA O SEU PALADAR
OVOS A BABY

Ingredientes - 1 xicara de môlho branco, grossa :_:_ Ih xicara de
" creme de leite - 4 tomates - 100 gramas de presunto - 1 quilo de
batatas cozidas - 6 ovos cozidos - 1 colher (sopa) bem cheia de salsa
picada fina - sal - pimenta do reino _

- raspas de llOz-l1loscad�
massa de tomate.

Maneira de fazer - Escalde os tomates, tine as peles e passe por
peneira. Depois de pronto o môlho branco, junte-lhe o creme de leite
e o purê de tomates. Tempere com sal, pimenta do reino e noz-masca

da, à vontade. Numa fôrma Pyrex untada ponha mais da metade das
batatas cozidas, cortadas em rodelas; por cima despeje a metade do
môlho branco; sôbre êste, o presunto cortado em pedacinhos e, sôbre
o presunto, os ovos cortados ao meio, ao comprido. Cubra tudo com o

que ficou de môlho branco. Com as batatas que ficarém faça um purê
e junte .um pouco dê massa de tomate para que fique avermelhado.
Enfeite o prato com êsse purê. Leve ao forno até dourar. Sirva bem
quente, salpicado com a salsa.

DOCINHOS DE CHOCOLATE E NOZES
Ingredientes - 3 xicaras de açúcar -- 1 xicara de leite - Vz xica

ra de chocolate em pó - 1 colher (sopa) de manteiga _ 1 prato de
nozes moidas.

CONSELHOS úTEIS
Une-se a porcelana ao metal aplicando uma mistura de água e al

cool de 95 gráus em partes iguais, adicionada de 500 gramas de cal em
pó e de 250 de polvilho.

- I
Durante o verao forte a terra se esquenta tanto que as plantas

regadas à tarde geralmente fenecem, é melhor regá-las pela manhã.
Para perfumar finamente a roupa branca basta deitar da essência

que mais agrade em um papel mata-borrão e. colocar êste entre a roupa;
• • *

CONSELHOS DE BELEZA •

Use sempre sabão líquido ria lavagem de seus cabelos e forme a

espuma na água em que mergulhará a cabeça. Usar sabão líquido dire
taraente sôbre os cabelos ou sabão em pasta tira-lhes o' hrílho, ressee
ca-os "e .contrfbní para que os fios se partam com facilidade.

Lembre-se de que a pele e os tecidos sob a mesma, são alimenta
dos pela corrente sanguínea. Faça com que seu rosto tenha o seu qui-
'nhão. O alisar, o esfregar e as pequeninas palmadas que você dá em,seu
rosto quando você o Java, ou aplica o creme, ou bata-lhes de leve com

um refrescante, tudo isso ajuda a circulação. Mas uma caminhada sau

dável ou' exercício é bom também. Melhor que tndo, porém,
.

descan
sar com seus calcanhares em posição mais elevada que a sua cabeça.

V. S. deseja cooperar Da grande obra social de recuperação
dos mendigos'! Apr�sente sua idéia ou ofereça seus serviços, deí-'
xando seu nome na lista de Voluntários da Ação Social üatart
nense, em poder desta redação.,

Registros de Diplomes
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi-
cial.

BUREAU UNIVERSITARIO
Direção ele' Dr. Pedro Olavo de Menezes. _ Av. Alte. Barros 11 _

1° andar. Cx. Postal 3932 � Rio 'l:1e Janeiro,

i

'.
.

"/" ;

I Encerador

, I

do

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

co antena tríplice; �erador par� fabricação de hidrogênio; Ma-

caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba

teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua

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

garrafa de- '-�r 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

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 d� ar; bomba completa

para tambôr de gasofina ;' Máquina de furar elétrica; Ventila

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

Informacões no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça ui de Novembro n? 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.'

Ouçam, diériarnen te, das 10 �s [4 horas, as eu diçõe« da

ZYH .. 6 Radio ,Difusora de LaguDu,

Dr. Lindolfo 4. 8.
Pereira

,

Adv3gado-ContabUista
Civel -/ Comercial

COfUtituiçõea d. aod-edade.
e aerviCOIl corel:stoa, em oeral.

o,.g�nizaçõ.. _
contaheia.

Registro. e marca., di"pon'do,
ne Rio. de correJI�dente.
EtCl'it6Ho: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Doa 8 à. 12 hora•.

TeleEone 1494

-

'

970 kilociclos onda de 300 metros,
Laguna - Santa Catarina - Brasif-

•..reune som ... acabamento i;

solidez ... no piano" perfeito!.
Além de vários modêlos para

_

pronta entrega .. , êste m"raVl
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Sclilvartzmano
São Paulo

Av. Ipiranga, 714 - Tel. 4·1478'

Rio de Janeiru
Av:Ri0:8ranco, "257·Â- Tel. 32·7522'
-�

.REPRESENTANTE l

para Santa Catarina

KNOT S/A
Cx. 134 - Te I, KNOT

Florianópolis

Arvores Iruliferas
,
<Arvores Frutif:-ras enxertadas e plantas ornam�ntais nas

�melhores qualidades oferdce 'b grande �stab�leclmentf de,
Flori e P�micultura' ,

H. J. Cipper.
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

, Peçam catalago gratuitamente.

Inspetores para o
Norte- e Oeste

:

CatarinenseTINTURARIA eRUZEIRO
,Tir8�entes 44

.

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

'Proflssicna competente - Serviço rap)�_�_!_g�rantid.o

Importante Companhia de Bor-
teios precisa de 2 Inspetores para
a zona norte e oeste catartneuse.

Carta de próprio punho com fo-"

tografia 3 por 4, para a Caixar,

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 refecida
aquisição. Muito grato fica-lhes o
Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
.............. \ .

COSINHEIRA

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.

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

Publica ..relação dos comerciantes e industriais com seus ende- Precisa-se de uma que durma Ió ,

ra do emprego.

Informações, rua Rio Grande do

Sul n, 22
PAGA-S� BmI

Ouçam diariamente, /ias 9 às 13 e das 17 às 22 horas
�

.

.

R"IDIO TUBA' ZYO 9
1530 kilocieloe ondas médias de 196' metros

í

TUBARÃO -- S. CATARINA

'Guia do. .Paraná

,
;i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A ORQUESTRi\ JUVENIL DE FLORIANOPOLlS, EM CONTINUAÇÃO AOS SEUS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO, REALIZARÁ DIA 31 DO CORRENTE,
SÁBADO, UMA SOIRÊE NO LIRA TENIS CLUBE;' COM INICIO ÀS 21 HORAS. MESAS A VENDA. NA REWJOARIA MORITZ AO PREÇO DE CR$

10,00

Vida-
...

ANIVERSARIOS

eocial
• • •

STA. CORA NUNES
Aniversaria-se hoje, a sta Cora

DI' llIw'ia de Lourdes Habel'- •' a. Nunes, dedicada funcionaria do
beck Primo Departamento Estadual de Estatís-

A efeméride de hoje consigna o

:;aniversári� nasalícío da exma.

s ra. dra. Maria de Lourdes Ira

berbeck Primo, virtuosa espósa
.do insigne radiologista dr. Modes-

to Primo, médico do Depa.rlamen
to de Saúde.
A distinta nataliciante, que a

rnvulgar cultura alia excepcionais
.dotes de espírito e de coração,
.tem lugar de destaque em a nossa

.sociedade, onde conta com o aprê
ço e a estima do grande circulo de

.suas relações, que sem dúvida se

.prevalecerão do ensêjo, para,.

.através de expressivas homena

.:gen�, evíClenciar-lhe ô conceito e'm
que é tida ás quais com prazer
.nos associamos.

São testemunhas. da noiva, no

religioso: Dr. Ivo Silvei ra c Se

nhora; Dr. Evaldo Luchi e St.a. Zu,
iilda Baasch. No civil: Sr. Plácido

. '

é mãe de
Zacchí e Senliora;' Sr. Jonildo G.
Zacchi eSta. Fany Wiethorn.
"O Estado" apr-esent a ao novo ca-

mos as nossas.'

Nlenina Adir

A graciosa Adir, dileta filhinha

,.do nosso distinto cont.errâneo,

. jornalist.a dr. Alfredo Damasceno

da, Silva, consultor jurídico da

SecreLária de Vração, Obras Pú

bÍicas e Agricultura, por motivo

",do seu natalicio, oferecerá ás suas

numel'osas amig'uinhas .hoje, em

�rtLslica mesa, entre os vhas ale

. gres da garotada, finíssimos doces.

Aos votos de ;felicidade de suas

.numerosas amiguinhas junLamos
jubilosamente os nossos.

,
I

Fazem anos hoje.
_ a exma. sra. d. Carlota Pra

tes Brug'gemann, virtuosa espôsa do

nosso estimado conterrâneo sr.

TeodoTo Bruggemann, competenle
conslruLol' civil;
- o sr. Eduardo V. Cabral, ca

tegorizado funcionário dos Cor

reios e Telégrafos;
_ a exma. sra. d. Vítalina' Bole

lho, digna espôsa do Sl" Gercino
. :Botelho, hábil motorista, muito

"-estimado nesta capital;
- a ,gentil senhorinha 'l'erezi

nha, filha do nosso conterrâneo
Francisco B. Silveira,. residente

em São Paulo;
_ a graciosa srta. Jerusa, filha

_.(!o nosso distinto conterrâneo
. ComLe. Ltwas A. Boiteu'X, residen

te na Capital da República�
- à g'entil senhorinha Natália,

1ilha do SI'. Polidor.o Atnaral; .

- a srta. Jurací Ja1ques, dedi
cada funcio-ilária da eia. Tele1'ô
'nica Catarinense;

- o interessante João Afonso,
filho do distinto casal Hplia Pa

checo e Antônio Zanini;
- o inteligente Sebastião

los, filho do sr. Jorg'e .Touç-ra
d. Linaurà Tonera.

"'PÂULO ROBERTO
PEREIRA

Car-
e du

I'CARVALHO

Completa hoje seu primeiro ani

-versúrio o robusto garoto PAULO
ROBERTO CARVALHO PEREIRA
'filho do sr,' Vitalino P.ereira, co

merdnnte 'nesta praça, c dna ..

r' Oneide Garvalho Plrrira.

ras e o religioso ás 17,30.
"O Elado" apreenta ao novo ca

sal os seus votos de felicidades .

Acabe com as levantadas
� Noturnas e Sinta-se �

Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantadas ou miccõeé no

turnas, ardência, resfduos eBbranquiçacIt�
'na udna" dór na base da es:ginha dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem Bef cau-

5ado� por uma enfermidade na próstata.
Estaglândula é um dos mais importantes
órgãos masculinos. Para controlar êstes
transtôrnos e restaurar rapidamente a

.saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cient!Íico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
que Rogena o aliviará, revigorizando sua

glândula prostática e fazendo com Que
V. se sip.ta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmáci... No.... g..-
rantia é a sua melhor proteção .

Ko
- indic ..do no tr&

gena tamento de prost&·
ti tes, uretrites e cistites.

'o E'''it6'�A!��o ��?!�o,����!Á!!� Sohimidt I�� Ud��a��e���é,!a,::
N. 42, atende aos seus correligionarios para qualíf ícaçâo eleitoral I posto e?ntrabando de madeira e!",

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas Lodos os dias

I
Chapeco, apre&e�tado na &eS8aO

de ante-ontem.
Não havendô matéria em pauta

Juizo de Dirf:ito da Comarca foi, a seguir, a Sessão encerrada e

outra convocada para hoje, à mes-

de Tjjucas'
desta Comarca, os quais compare
cerão em Juizo em dia e hora que
forem designados, independen
temente de citação. Requer mais
- depois de Iei la a justificação
- a citação do atual confrontan-
Le Pedro Eteil. lavrador, domici
liado no referido lugar Nova Des
coberta, - bem como do represen
tante do 'Ministério Público, e por
editais de 60 dias dos interessa
dos ausentes c desconhecidos para
acompanhar os termos da presente
ação de usucapião, depois do pra
zo dos editais nos termos do art.
'155 do Código de Processo Civil,
por meio da qual deverá ser re

conhecido e declarado o dominio
do suplicante sobre o aludido ler- IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
reno e casa, ficando citados ain- SEMPRE TE AMEI
ela para no prazo legal apresenta- Technicolor
rem contestação e. para seguirem. COM:' Catherine Me Leod - Phi
a causa até final sentença sobas lip Dom - William Cartel' - Mme,

'penas da lei. Dá-se a esta o valor Maria Ouspenkaya - Vanessa Bl'O
de Cr$ 2.500,00, papa os efeilos le- wn - Adele Mara

gais. . Protesta-se provar o alega- No programa: 1) Jornal da Téla
do com os depoimentos pessoais n. 126 - Nacional Imperial Filmes
dos interessados e de testemunhas, 2) Fox Airplan News 30 x 54 Atuali
e vístnrIas, sem necessário. O síg- dades
natariu desta tem sua residencía Preço: Cr$ 4,80 único
nesta cidade. ónde recebe cí: ação. Censura até 14 anos.

x. Lermos Í). de·l'erjmento. Tiju
caso 18 ele Junho de 191K, (a)
Claudio Caramurú de Campos.
"Em dila petição, foi exarado o,'seguin te dospacho : "A. Designo o RTTZ, hoje ás 5 e 7,30 horas
dia iOde julho p. 'Vindouro, ás Gary Cooper - Ann Sten - Rnl-
1 i hor-as, para a justificação, ci- ph Beelamy - Helen Vinsen
entes o r-equerente e o Dr. Pro- A NOITE NUPCIAL
moto!' Público. Tijucas, 19 de ju-] No programa: A Marcha da V'da
nho ele 19'18. (a) Belisário Ramos - Nacional
da Cosia, Juiz ele Direito." No fi- I Preços: Cr$ 4,80 e �OO
n a l ria justificação, foi exarada a I Censura até 14 anos.

seguinte senlença: "Visl.os, etc.

Julgo por sentença a presente jus
JiI'icaç:1io, para que produza lod�'s
O}:; pl'eito� legais e de direito. CI
tem SI' por mandadO', o conl't'on
lanl.(' Pedro Slril; e por . dilais,
com n prazo ele 30 dias. pllblica
dos por três veses, sendo 11ma vês
no Diário Oficial e <:luas yeses no

jOl'l1al "O E,stado ", de Florianópo-
li s, os interpssados incertos. Custas RITZ, amanhã
ex-Iege. P. !l. I. Tijucas, 1 i de jnlho .TRAGICA SUSPEITA
ele 1948. (a.) Belisál'io !lamos da'--------------
Costa Juiz de Direito." E, para
que Jcheglle ao conhecimenlo de
todos, mandou expedir o presente
eliilal que será afixado no lugar
ele cost ume e publicado na forma
ela lei. Dado e passa'do nesta cidade
de Tijl1cas, aos desenove de ju lho
cl€ 'J:)1il novecentos e quarenta e

oilo. Eu, (a) Gercy dos Anjos,
Escrivão, o dactilografei, conferi-
e subscre\'Í. (a) Belisário !lamos
da Costa, Juiz de Direito. Isen
lo de selos, por se tratar de As
sisf.ênci9 Judiciária. Está confor
me o original, a.o qual me repor
to e dou fé. Data supra. O escri
vão Gerc'IJ dos. Anjos.

Produtos

ma 11Ora.

CINEMAS
ODEON, hoje ás 5 e 7,30 horas

O NOIVO DE SUZETTE
COM: Simone Simon - Dennís

O'Keefe - Michael Whalen
No programa: 1) Cinelandia -Jor

nal n. 17 - Nacional Imperial F'il
mes 2) Homens e Máquinas - Short
Preços:
Sras. e Srts Cr$ 1.2f)
Estudantes '. . . . .. Cr$ 2,00
Cavalheiros ....•....... Cr$ 3,a{J
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar na sessão

de fi horas.

ODEON, amanhã
DAKOTA

ROXY, hoje ás 7,30 horas'
Ultima Exibição

IVY
No programa: Noticias da sei11a.

na - Nacional Metro Jornal
Atualidades
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos .

. f
me ida ,e Carmen Olga dos

D. Ed'ite·. Vieira de S01tZa Gotuiin
e Pro tenor Nunes Pires e

Ocorre, nesta data, o natalício Izele dos San tos..
"·da exma. sra, d. Eelite Vieira de

.Souza Gondin, digna consorte do

nosso prezado cünterrâneo sr. Vas

.\CO Gondin, conceituado represen·
tante comercial.
Á aniversariante, que

numerosa e distinta familia da nos

sa sociedade, nesta
.

elata,
.

ver-se-á

'Por certo, muito festejada pelo
.numeroso círculo de suas amiza

.des familiares, manifestação es

sas, a que respeitosamente junta-

tiea, onde goza de longo circulo de

simpatia.
.
Por essa aupiciosa data, a sta. Edital de citação, com o prazo de

Cora receberá os cumprimentos de trinta dias, aos interessados incer-
tos

suas numerosas amiguinhas e ain- O Douto!' Belisár io Ramos da
da do Teatro do Estudante de cuja Costa, Juiz de Direito da comarca

Diretoria faz parte. de 'I'ijucas, cio Estado ele Santa
ENLACE Catarina, na forma da lei, etc.

Paz saber a todos quantos inte-
Realiza-se, hoje o enlace matri-

ressar possa o presente edital de
moníal do nosso distinto conter- citação, com o pi-aso de trinla
râneo sr. Epaminondas José elos dias, virem ou dele conhecimento

santos Junior do Banco de Crédí- tiverem, que por parte de Pa6rí-
cio Mafra lhe foi dirigida a peí.i

to Popular e Agrícola, com a se- ção do teor seguinte: "Exmo. Sr.
nhorita Neide Zacchi. dr. Juiz de Direito da Comarca.

i3ão testemunhas do noivo, no ato Patrício Mafi-a, b1�sileil'o, lavra-
dor, solteiro, residente 10 lugarrel igioso Carlos Miroski e Olimpia Nova Descoberta, destá Comarca,

Si lveira dos Santos; e Floriano Lo- por seu assistente infra assinado

pes Vieira e Maria Olímpia da Sil- quer propor a 'Presente ação 'àe

va. No civil: Lourival Maia de AI-
de usucapião, em que expõe
e requer a v. Excia. o seguinte: I

Santos, O suplicante há mais de 30 'anos

Izabel possue como seu, de boa' fé, con-:
. lin na e pacificamente, sem inter
rupção nem oposição de pessoa al
guma um terreno sltuado em Nova
Descoberta, desta comarca, com

cinquenta e um metros e 3 de-
címetros de frente (51,3) e sei
centos e sessenta (660) ditos de
fundos -r--r- ou .sejarn 33.858 metros
quadrados - fazendo frente ao

rio e fundo no Hiheirâo do Cobre
até meia vargern: exlremando a

Leste e Oeste com terras ele Pe
dro S. Sleil. II Dilo terreno per
tencia a Mar tinho Si lvest re Nu
nes que herdou no iuveutario
procedido por falecimento da sua

mãe, FelisberLa Anlonia dos Santos
em 1919 quan do já se ach ava en Ião
residente lia cidade do Rio de Ja
neiro, deixando o mesmo terreno
em completo estado de abandono:
[[[ O suplicante :há 39 anos localí
sou-se no referido terreno: fez no

mesmo uma casin,[1a de madeira e

oulras ben·l'eii.orias úteis e neces

sárias, e estabeleceu aí sua resi
dência definitiva, mansa e paci
ficamente alé a presente data,
sem embal'g'o ou oposição de
quem quer Cjlle seja - onde como

lavradOl' o,blem os meios de subs
sistência de sua familia. IV Por
consegui n te com o o suplicante
possue ó referido imo.\'el como seu

pela maneira aludida - há mais
de 30 anos, quer legitimar a. sua

posse nos termos do al't. 550 do
Códig'o de Proc. Civil. Para dito
fim requer a designação do dia,
hora e local para a justificar:ão
exigida pelo art. 451 do Código
de Processo Civil. na qua 1 deverão
sel' inquirielas', as testemunhas
Teotonilo João do Nascimento, la
yrador e José Comper, lavrador,
ambos domiciliados em Nova Des
cobet:ta, eleste l}l'imeiro distrito
e ,Juvencio -Mafra, comerciante,
domiciliado na Vila de Canelinha,

EDITAL

De ordem do senhor Engenheiro
diretor' de Obras Públicas elo Es

tado, devidamente autorizado pelo
8XcelenUssimo Sr. Dr. Secn,lario
da Viação, Obras Públicas c Agri
cultura, faço público,' para conhe
cimento dos interessados, que
serão vendidos em hasta pública a

quem maior -lance ofere.cer aciml1
da avaliação, no dia 5 de agôsto
próximo, ás 10 horas, no patio des
ta Diretoria, dois caminhões marca

Ghevrolet, tipos 1.937 e 1.940, em

mau estado, avaliados, respectiva
mente, em Cr$ 5.000,00 (cinco mil

cruzeiros) e Cr$. 8.000,00 (oito mil

cruzeiros) .

Diretoria de Obras Públicas, em

Florianópolis, 21 de julho de 1948.
DAVID GOMES MENDONÇA

Se ricos quereis ficar
De modo facil elege1';
Fazei hoje uma inscrioão
No Credito Mutuo Predial

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

TENE..1'iTE \
IVAN DENTICIE LI-

-

O INSTITUTO PINHEIROS - {Caixa Postal, 163 -

Fl6rianÓPOliS}'I'
NHAlRES E SENHORA,

t�m o prazer de comunicar aos senhores Ve.terinários, Fazendeiros participam aos seus parentes e

e Farrriacêuti'COs, que ·esfá iniciando o lançamento de uma �rande série amig'os, o nascimento de sua filha

dêsses prodUtós. .sóNIA

Os prímeiro,s lá a veRda, são: na "Maternidade São Sebastião'"

SULFAGUANlDINA: Tubos. de 10 e vidros de 108 c0Illprimidos de F(lolis., 22 de julho de 1948
.. � � .

Escritório de
Advocacia

DRS.

José Pinõs Perel ra
Sebastião Adroaldo Pereira

Gabriel Pereira Borges Fortes

Rua Vigário José Inácio n. 3Slr
Porto Alegre -- Rio G. do Sul

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Caa.sa eiveis crunerelais, naturali·

zações, consultas e pareceres
Das !t á,s 12 e das 16 às 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, l°
andar

l',fiO g .

VACINA CONTRA MANQUEIR;A: Ampolas de 18 cm3 e frascos de

10& cm3.
SÕRO ANTl-TE'lM.NICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 21} c.m3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÁBtCA: Ampolas de 5 cm3 e de 111 cm3 e frascos

de HIO cm3.
D@s dois últimos, por serem os seus pr:azos de validez relativamen

te curt()s, o Instituto Pinh�iros não maJlterá grandes estoques, atenden.
!K', entretant{), a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que·, assim,' serão sempre fornecidos c�m abs'O'
l11ta garantia de atividade máxima.

Brev.emente o Instituto Pinheiros apresentará eutros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Terneri>na (Buco..Vacina contra
diarréia infeccios,a dos bezerros), Stilbestrol, e ainda" Vacina Contra a
Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. .

.

Quaisquer consultas sôbr'e os mesmos, bem como sôbre as doen'ça�
dos animais domésticos, serão prontamente respOlMidas pelo Departa
ncnto de Veterinária ..

'Pelo
sistema de reembMso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

.

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en-

..,.......__..........__.... ....._.....
contrados na locali,dade de residência do solicitante.

Ora CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

23.

41.
FIOl'ianõpo!is

Crime o el:vel
CODlltituiçêio do Soei.dada

NATURALIZAÇÕES
-: Tittlla. Doalaratóriott

E.arit. -- Praça' 15 d. No".
10, andar.

Ruld. - Rua Tirad.nt••
"'ONE _. 1468

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce-

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial. •

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Inf.,.· nações

f_.·__4 �O�BS�T�A=O=.�O_-�Q�u�a�r_ta�l�e_!r�.�2_8_�_.�I_U_I_h_U__d_O__�_._4_8 ___

A'Agonta
da lsma
Aliviada em Poucos 'Minutos

I Horario das empre-

!
sas rodoviarias

I' ��:te�!sd�!:��/�e�TaS!�:it�ensalidade de c-s 20,00 além da Jóilj
inicial de Cr$ llJ,oo apenas.

I
. SEGUNDA-FEIRA

Expresso São Oístõvão _ Laguna _I
Participação nos lucros

7 horas. .

16 horas.

O PDST LAuto-Viação ItajaL - Itaja! - 111 bo- 'REEMBOLS ' A'Expresso Brusquease - Bruequ. -
raso

Expresso Brusquense - Nova Trento Para easem iras, iinH:los,' bríns, etc. precisa-se representante.
- 16,30 'heras, I
Auto-Vlação Catarinense _ ,JoinvUe Ofertas dando fonles de ref'erencias a "TECIDOS". Guarda-se sigi o.

- ti horas. Gaixa Postal, 539 _ S. Paulo _ Capital.
Auto-Viação Catarlnen.se - CuTitfba_

__ 5 horas. ------------�--.---------------------------------------------

Rodoviária Sul-Braail - porto Alegre J1 l-t6 I-O Té -'CO Df'
-

Celeste- �p��asSUI:BraSiI'lIrO _ Jc»nvU. -I nScr r cp .. IC,lna .....
lãs 5 e 14 horas.

TIDRçA-FEmA C.-d Roch' Amaral .(Elétro Técnica Mecanográfica)
,gr�lJ�vJa���a;atarlnense

-- pôrto Ale- II
ROBER.TO LAPAGESSE FILHO

_ �tg'b;:��Çãio Ca.t.arlnense -- Curitiba ENGENHEIRO CIVIL Rua João Pinto, n. 32 _ Floria.
Auto-Viação Catarlnense JoinVile Aviso aos srs. interessados que, nópolis _ Santa Catarina

- 6 noras;
t d d d

. .

s •.

L' R t
Auto-Viação Catartnenee _ '1'1Iba<r!ío

en o regressa o e sua VIajem ao Consêrtos, impezas e econs ruo

- 6 horas. I Estados Unidos da América do Nor- ções de Máquinas de escrever, cal-
Expresso São CrlatóTão - Laguna - .. .

I D Cid R7 horas. I te e palses vtsm lOS, o r. 1 0- cular, somar, Contabilidade, Regís-
Emprêsa Glória - lAguna 7'n1 cha Amaral reabrirá seu escritório tradoras, Balanças automáticas,

e ti',!, noras.

I
- .

ExprEl'SSO Brusquense - 'Brusque - (Rua Presidente Coutinho n. 22), Chuveiros Elétricos, Ferros de en-
16 horas. ' . .

di d <i' t E '1' dA-\oo-Viação Itajaf _ rUja! _ Iii no- nos prrmerros las e agos o, espe- gomar, Fogareiros, sten iza ores e

raso
._ U .._I rando continuar a merecer as espe- Aparelhos Elétricos em geral

Rápido Sul Brasileiro - JOJ/UV' e -.... .. _ _

b. . " - Clt IH... 5 e 14 horas, ciais atenções de seus anngos e
•

Serviços rápidos e garantidos
1Il.....r. ,....... Crt M,e. Ãuto_Vlaç!í�u�1!:�!! __ OuriUba clientes. Preços Módicos
�rlll!te.Ú. r • • • • Cr$ II,.. '

- 5 horas. Pedro Medeiros, Auxiliar Orçamentos sem compromisso.
W6..ro i4niIJ. . .cre •.., I ' _ �u���!��ãO Cata{'��nse - JolnvillP.

,
.

Auto-Viação Catarlnense La� VENDEM-SE POR MOTIVO DE
btaet�1!I 1!IIdlaDM ....k!ll.$1! I - 6,30 horas.

"'TIAGE�,fRápido Sul Brasileiro __ Jolnvlle +; ii. ,.

5 e 14 horas,. Móveis de sala, em perfeito es-

I Expresso São Cristovllo - Laguna -

) 7 horas. lado e de quarto, 1 rádio marca

I 16E�g:aess_ao Brusquense -- Brusque -

Esparto _ móveis, diversos reló-
AutO-Viação Itaja! - ItalaI - 111

hO-[' gios
de parede antigos, ludo em

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento perfeito estado, 1 cr istaleíro e di-
- 16,30 horas,

.

I
.

I
.

b
-

Rodoviária Sul Brasil _ POrto Alegre versas ouças e mais a guns o Je-
-- 3 horas, I. los.QUINTA-FEIRA
Auto--Vlação Catartnense POrto Tratar á Rua Bocaíuva, 13

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 noras.

Auto-Viação Catarlnense
- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

- 6.30 horas.
Expresso São Crlstovllo. - Laguna -

7 horas_
Emprêsa Glória __ Laguna - 6 1/2

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

16 hora,s.
Auto-Viação ItajaJ - Itaja! - 16 hO-

("'as ;.
I

Rápido Sul Brasileiro - JoinTlle - b
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - és

- 6 horas.

SEXTA-FEIRA .

RodoViária Sul Brasil - POt-to Alegre
- 3 horas.
Auto-Viação Catarlnense

� 5 horas_

I_ AutD-Viação Catarlnense -- Jolnvile
- 6 horlls.

Auto-Viação Cat�il"lnense __ Lall\ll18
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão _; Laguna -

7 horas.
Auto-Viação lotaja! - �ja! - III bo-,

raso I

16Eh!:g:.so Brusquense - BI)leque -I
RápIdo Sul Bra,sllelro

JOlnvU.-1àa 5 e 14 horas. .

BABAPQ

- ��8!��:; Br�:::en: Jotn::U: Iàs 5 e 19 horas.
- 6 horas.
Auto'Vlacão" Catarin.ense 'Jotnvile.

- 6 horas.
Auto-Viação Catarmense

__
, 6 horas.
EXDr'�'SSO São Ortstovllo - Laguna -

7 horas., .II
Expresso Brusquense __ Brueque -I

14 horas. IAuto-Vlaçao ltaja! - Itaja! - IS ho.
raso

Expresso BruSQJlenee __ Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória -- Laguna - II 1/2

e 7 1/2 líoras.

o ESTADO
•..._. • Ofief na 10M

PIIIt8 .

Dlmor: RUBENS A. RA.MOS
I'�••

'

DIr.-Ger....
IJIDNEI NOCBTI

Dlrot« eI. lIItM&1;h I
GUSTAVO NEVES
CItei. eI. P.p-cl.:

WlUNGIBCO LAMA.J'QUlI
CW••• bI,rMllle=

_QrDI CABRAl· DA an.V,
R-oresentallte:
A. S. LARA

Ctt .driaabl. .e...� tI.I�

".Mlcadog. aio Hri..
cie"olyllloa.

il 41:r�çlo nio I!ItI rM'pIllQ
_hlliz5 peíot eoneelt..
,.llJdtid.UI! 'nos articlMl

III_lá•••

[IlWf:l, hltador Dantae, .. - I"
••eI&I'

trlllll· 11-1'%4 - Rio ele 1..01...
IlAUL CASAMAYOR

� ".U,. eI. OU".r.. II -
.� ••ür

Ql4l. 1-187' - 810 P••t.

.lS8INATUJlA8
Na Capital

aJllet - ••••••••• Ore
ihlMdll'� C ..O
1'rlat1Glr. . •.. _ . Crf
jlg!h _ ..•. _._. Cr'
�._••r 189. CrI

No I.tenor I

111.
U,..
IS.H
1,"'1>i
....

Viacão Aérea
_,

Horário
Segunda-feira

PANAIR _ 9,40 - Norte

VARIG _ 10,40 _ Norte

PANAIR _ 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL. - 13,55

Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL _ 12,00

Norte
VARIG - i 2,:':lQ _ Sul'

Quarta-feira
PANAIR _ 9,40 _ Norte

CRUZEIRO DO SUL _ H,OO
NOi'te
VARIG - 11,46 _ Norte

PANAIR _ 12,41 _ Sul

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

Norte
CRUZEIRO DO SUL 15,36

1!!1l1

Se:eta-feira
CRUZEIRO DO SUL

Norte
PANAIR 7" 9,40 _ Norte
VARIG - 11,40 _ Norte
PANAIR - 12,47 _ Sul

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

Norte

DMJjinue .

PANAIR - 9,40 _ Norte
Sul
ORUZEIRO DO SUL - H,OtJ
PANAIR _ 12,47 _ Sul.

7,20

CHEFE DE ESCRITólUU
Teleio·ne para a Impressora Graiaú Ltda. (telefone Conhecedor de todos os servi-

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
ços de escritorio llroc,ura coloca

.5ua encomenda tipográfica, Serviço Esmerado. Entrega ção na Capital ou uo interior. ____

i:::.:..��a...t_�.:....!'.:.��..�.e.;;;.....c;�r;._c..�.�!.':J!..�,,�t;.•••- ......._...........-........... ••
_......._.. Cal' tas P aJ;:a"CHEFE"; Rua Vida.l

L
·

d
• Ramos, 52 _ NESTA.

.O J a a s c a 5 em I r a 5 "-.,-.-.-_-.-
...-.-.-----.-.-- .-.......-..-.. - �

ESPECIALIZADA EM ARTIGOS PARA HOMENS ,-,alre Berla
Recebeu variado sortimento de casemiras nacionais e inglesas

para homens e senhoras. Mantem permanente estoque de rO'upas 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.

LIRA TENIS CLUBE

Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

Curitiba

A Pomada lIIats Zaa Ibe dar6 o aliYio deeej.do,
�bateodo .. dôru II _ pnaid<le. deIIc:oncea
tionando .. dilatações. Graçaa 6s eublltanciu
de real efeito antiséptico-bactericida que entraDa

em aua f6nnul.. a Pomada Mao Zaa pn:vioe ..
infecções II o apar-ecimeat\) de oatroe males ain
da mail graves. deoolTeotea elas hemorroidea.
A venda: em� .. Fannacias em bisnag..
com c:áDula especial para facilitar a aplie.açio.

(UiIt� De lV�

JolnTlle

Tub8!l"ão

p·e·rca tempo!

Curitiba

€6MPANHIA -AWNtA DA lAIA-
........ 117. - 1Ut: IA8i
DCIIDIOID IJ VJUJlIPo.nffj, .

Cifr•• do Balsaco d, 1944.

CAPITAL E RESERVAS
Reapoo••bilidar{e.
IUcete
Ati'Vo

CrI
Cr$

80.900.606,30
5.978:401 ;755.97

67_053.�45;30
l4a.�76.603,8c

«

•

Sini.tro. pago. oo� 61tim08 10 anol

Re.pon.al. 'Udai:le.
98.687.816.30

• :16.736,401.306,20

Dir.etorell
Dr:-Pamphilo d'l1tra P'reire de Carvulbo. Dr: FraOCIICO
de Sá, AnitkJ,t;}.M...orr.,� Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e .Jolê Abreu.

.

u r 'Ij

Não• O VALE DO ITAJAJ
Procmrem na Agê.�11I

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARl.&

,

ROSA

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva Sl8m deV1ora' ao Escritorío Jurídico e Administrativo
Oa.ixa. Postal 4.132, Rio de Janeiro solicitando informaçõe�. Esse' Es
orltorlO se encarrega de acompanhar e r,.equer·er no Minis�,ério da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nas�imento e de
çasamento de qualquer parte do Pafz.

. Em poucos minutos) a nova receita
- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando 08 acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias, minando fi. sua energia, arrui-"
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ee paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias.' Peça,
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa =arantia é a sua maior
proteção.

'._

Mendaco A:"��,::.m

O Crédito Mutuo Predial, oferecI
aos seus associados e melhor pia
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oG
mensais.

Telefone a esse' número e a bi

cicleta da Tinturaria Cruzeiro rui<
damente irá buscar seu terno.

R. Tir dentes, 4...

!tu"" "OLU�TARIOS o ... PÁTRIA N.� 68 _ 1.- Af(ONf

Agencia Geral para S. Catarina
R1,lB Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. "Protetora»

FLORIANOPOLIS

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entre�a
de seus iar.naee.

Linda e coritar tevel reei-
dencia, recentemente cons

truída à rua Souza França.
T· atar com o proprietario

à rua Blumenau n. 68.
,

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

FERIDA3. REUMATISMO E
PLACAS SlFIL1TICAS

Elixir de N'ogueira
MedloQçõ.o auxiliar no tratamento

do .iflli.
• '" • '" !

.

Oleo Peixede
COMPRA-SE QUANTIDADE E

PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR
-

RUA 'CONSELHEIRO MAFR \. 4f.;'
FLORIANóPOLIS _ CAIXA POS�

TAL 124.

... \- ... - ....

o Batalhão Barriga�Verde
foi constituído de eatarinenses:
destemidos e o "Colégio Bar

riga-Verde", usará a mesma

bandeira.
. . . . . . . . . .. . � .. ...... " .

Pracislas.
Escritório recem organizado,

precisa de' "pracistas'" para' traba
lharem nesta cidade e no interiol".
com artigos de tãcil venda, e com

boa margem de lucro.
Informações á Praça i5 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1�·

Vende-se em ótimas condições.
Dimensões internas: Altura 61

dms. Largura 47 e 36 fundos.

Trata-se � Rua Conselheiro Ma-

fra no 3,5 nesta cidade.

•

..

•

'�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Leíte, nocivo
ao figado

.

-

�OVA YORK, 26 (V. A.) Por
.mais est.ranho que pareça, um ali
mento tido durante milênios como

jd�al para .tôdas ?-s idades e per
Ieitarnente 1ll0fensIvo o leite reco
mendado unanimeme�te COIl1� be
bida perfeita, póde causar os mes

mos. resulta?o� que a ingestão de

bebIda�, a.lc�ohcas como, por exem

plo, o gm", que produz a cirrose
. conhecido mal hepático. A desani�
madora descoberta é de autoria do
sr. Erward J. Thacker, tio Labora
tório de Nutrição Solos e Planta
ções dos Estados Unidos o qual de
clarou que experiências levadas a
·..efeito ern porquinhos da India c

coelhos tinh�m demonstrado que
faltava ao leite algo que proteges
-se o figado contra a rutura de s"eus
tecidos.
Outro fato importante é que ex

.ceto em crianças de peito, o leite
não serve para o crescimento nor

'mal.

�os CO�lRA"
DO TRABALHO A

SÊOE SOC'Al.�

POltlTGll ALEGRE

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

CAIXA POSTAL. 683 j TELEFONE 664() • TELEGRAMAS: -PROTECTORA.

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

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

ENGAJAMENTO E REENGAJA
MENTO DE SARGENTOS

O ministro, em aviso de ontem,
fixou para o corrente ano as seguin
tes percentagens de engajamento e

reeugajamento de 4argentos: A _

Contingentes, unidades de frontei
ra, companhias de guarda, unidades
escolas e companhias de polícias do
Exército _ 1°, 2° e 3° sargentos
100%. B _ Corpos de tropa _ 1° e

2° sargentos 100%, 30s. sargentos

'Ourn brasíleír O Hoje • •••aItA ..ri .....rofertja 50%. No computo das percentagens
dever-se-á observar: a) os 20s. sar-

IJtrec•• ueleaa1a e ..lr.....nIi.- Ho.....iUu - "em· gentos'- onde houver excedentes,

RIO, 26 (V. A.) _ Ocupa o Bra-
·

••rt.. - '.r1iIr-
'

•. It.n.lf!lta. serão computados nas vagas de 30s.

-sil lugar de relêvo entre os paises lIirlU'aaa... li exata .....na.da ....__hliri4t ....... sargentos, preenchendo-as mesmo

pr�dutores de ouro. As maiores
nas funções de fileiras; b) los. sar-

,produções das minas nacionais pro- .

gentos _ onde houver excedentes

vêm do Estado de Minas, e, na sua ,.
serão computados nas vagas de 20s.

-maior parte, de Morro Velho, queTC'
. sargentos, preenchendo-as mesmo

é a mina mais profunda do mun- errenos em oquellos
nas. funções de fileira; c) as vagas

�do, cujas galerias atingem a 2.454 .

abertas de los. e 20s. sargentos em

metros abaixo do solo. . Vendem-se diversos com chácara, á beira-mar; diretamente
unidades de qualquer arma devem

Até 194- B d B '1 d
.'

OU
ser preenchidas por transferência

e
_

D, o anco ,o rasn, a
por intermédio e sob financiamento dos Institutos. d 1? d

Jlroduçao total do pars, comprou, . _

.
.

e os. e -os. sargentos e xce entes;

por conta ãa-� 294.639 quilos Planta e informações _ Rua trajano, 16. .1 respeitando-se as seguintes priori-

de ouro, sendo de 22 cruzeiros o
-- ---

dades: 1°) da própria unidade; 2°)

.valor méqio da grama, na impor- B'OM NEG,.QCI.Q
de unidades da mesma arma na R.

"tância total dc 6.482 milhões de M.; 3°) de excedentes da arma, de

-oruzeir-os. _

uma H. M. para outra. Dever-se-á

A partir de 1937, a produção su- para quem possue de Cr$ 10,000,ÔO até Cr$ 100.000,00 renda observar o que dispõe o aviso 137,

"biu a nove toneladas de ouro t d 10/
.

bi d·
. de 13 de fevereiro do corrente ano,

c.r a e 't . ao ano coll] rece imento
.

e turos mensal\s. t direit d 1
.anuais.,' nas retiradas das minas e

quan o ao irer o assegura o pe o

. .dos garimpos. Já em 1944 obtive- Informações nesta redação. art. 158 da L. S. M. e modo de calou-
.

mos das fontes dêsse metal CASAS PARA ALUGAR
lar percentagens para 30s. sargen-

5.174.937 gramas e, em 1945 e 1946,
tos.

'respectivamente, 5.073.175 e
Dispomos; no momento, de um pequeno "bungalow", à Avenida �-----------------------------

4.370.183 gramas, sendo o valor glo- Mauro Ramos, e uma .grande residência, nas proximidades da Praça 15

DA T I L O'.G' RA F IA"bal, em cruzeiros, de 353.571.112. Em "de Novembro. Exigimos contrato e- fiador idoneo. .1

'1947, a produção do ouro passou a BANCO C. P: AGRíCOLA DE SANTA CATARINA
'-4.198.419 gramas no valor de .

11.011.840 cruzeiros.

. ,. .

FARMACIA. I;S·PERANÇA
cio "llrm&�.tlClO mo LAU8

.. Rua 'I'rajano, 16

._ _ _ _ _._ __.. _ - .. _ _ .. __ _ -.-. _ .. _-_._._ : _._.. _ _. __.. __ .. _ .. _ .. _ _--

,
. - o temário da prõxíma

assembléia da ONU
"

:�

• ,.

'j
o'.

'I
. PRETO

120,00' ������
Da fabrica' ao

EM CROMO'
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor

LAKE SUCCESS, 26 (U. P.) _ As

Nações Unidas, anunciaram que o

temário da próxima' Assembléia
Geral dessa orgunizrrçâo, a ser rea

lizada em Paris, incl uirá temas tão
exclusivos como' a Koréa, China e

energia atômica. Acredita-se que
vários outros assuntos, inclusive a

Palestina e o bloqueio de Berlim,
serão acrescentados mais adiante
ao temário da Assembléia, que se-

rá inaugurada na capital francesa
no próximo dia 21 de setembro tto
Palácio -Chaillot. O temário provi-'
sório foi enviado ontem pela Se
cretarra das Nãções Unidas aos 58

I
paises membros da Organização.
;{Js temas' adicionais 'devem ser .apre
sentados pêlo"menos com 25 dias

de, antecedência à data da iriaugu
, ração dos trabalhos e devem ser

I
divulgados entre os membros da

.

ONu �1l1 15 dias de antec�paçã�.
CASA MISCELANEA dilth I'buidora dOI RAdiol R.lI:'Ci Ã
Victor'. Válvulá. e Dilcol'·
Rua Conselheiro Mafra

Vida Militar
ASSUME O COMANDO DA ZONA

SUL
Assumirá, às 14 horas, no 14° pa

vimento do Ministério da Guerra, o

comando geral da Zona Militar do
Sul, o general de divisão José Pes
sôa Cavalcanti de Albuquerque, car
go que vem sendo ocupado interina
mente, pelo general de divisão Os
valdo Cordeiro de Farias. O ato, que
se revestirá das formalidades regu
lamentares, contará com o compa
recimento de colegas, carnal-adas e

amigos do novo comandante.

I

A atitude da

rX�?R!D�,I�V�u� _ A Iu-

goslavia se mantém sem modifica

ções na sua política anti-irnper-ia-
lista 'e pró-soviética, apesar dos,
ataques sofridos de parte do Ko

miuf'orm.
Foi o que declarou, hoje, ao

Congresso Comunista, o vice-pre-.
sidente e primeiro ministro. Edward

Kardelj.
Esse colaborador do Marechal

'I'íto atacou lambém a ação norf.e
arnei-ícana na Alemanha.

o Sabão

'Assegure desde já um

NATAL FARTO E FELIZ

"VfRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZELi INDUSTRIAL-JOINVILLE (MalCll

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

ClA

\

•

eemsacrífícíof'iaenceírc, adquirin
do, em suaves mensalidadee uma

CESTA DE NATAL

��
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

'FÁBRIOA DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
ll'rédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo -Alegre - S. C.
Vende-se tb, só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque _ Santa Catarina".

f

LEIAM A RENlSTA
O VALE DO ITAJAI

(orrespondencla
(omercial

Contere
Diploma

DIREÇAo:
AméIi� M Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiente

RUA AI..VARO DE CARVALHO. 65
-

A DIVUlGACAO
Revísia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro IPublicidade mensal: - Assinaturas e Anúncios.

CAIXA POST "L, 775 - CURITIBA '

" .

Báraia «Chrysler»
Vende-se uma, em étírno estado - fiO H. P. Tratar com Lourival

Almeida - telefone 1.406.
.

Regi1tradoras I'R." IIIV

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA, BASTOS &. ClA.
Felipe Schrnídt, 2 - 1° andar

, ." :.-

reglal'
. S�eÃ��!RCt&,
EspECIALlDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTAOO-Quarta fell'a 28 .. lulno de "'48

CLUBE
..

Direção de PEDRO PA.uLO MACHADO

o valor Ide uma vitoria iSJ r,rhJ8

mo fr-ení e ao 'I'orí nn, da Itália, a

imprensa paulista citou-o como um

elos melhores do conjunto luso, di
zendo que a sua substltuiçâo« nos
úlf irnos minutos do jogo foi injus:
ti Iicavél, por quanto o seu substi
tul o nada produziu ..

Só os povos atrazados dão dema- testavel, de axioma, a teoria de que
síada atenção e valor a uma vitória só tem valor quem vence, relegan
esportiva, pois está extráordínáría- do-se para um plano inferior, pa
mente difundido a frase do barão rao terreno da chacota, o. team que
Pie' re de Couber-tim, de que o mais não consegue vencer, mesmo que
importante não é vencer, e sim tenha disputado com entusiasmo,
compelir bem. rsportividade e observado os dita-

Aqui, especialmente, onde sobram mes do cavalheir-ismo, O Bonsucesso
,os apaixonados pelos esportes, a é um exemplo típico somente por
mística da vitória está tomando um que não consegue uma posição des
aspecto verdadeiramente selvagem. tacada" nos certames que disputa
Há paredros, dirigentes. de vários todos os anos. Ninguem se lembr-a
ramos do esporte amador, que não de fazer um estudo da situag'bo' dos
se pejam-de trapacear. quando ser- pequenos clubes, gastando todos os

vem de juizes, naturalmente para adjetivos que o excesso de prefe
darem. a vitória ao seu clube. No rência admite para os que vencem

futebol profissional é, até certo sempre, mesmo á cust a de sujeiras,
ponto compreensível o suborno de indiscijilina e 'suborno,
árbitros e jogadores, porque é um Além de desconhecimento do que
espetáculo que tem como base o é o esporte, o desprezo pelos que
dinheiro para pagar um exercito perdem; evidencia pureza' d'alma,
de individuas que vivem. dele, in- selvageria e ausência completa de
clusive alguns clubes: generosidade. Vamos enccrrau a

Seria interessante a realização competição pelo que ela apresêu
de uma série dê conferências pú- tal' de apreciavel, dando ao que
blicas nos clubes,' nas associações compete bem, mesmo não venceu

esportivas ou recreativas, a fim de do, os aplausos que o bom atleta
melhorar a mentalidade do povo e merece.

dos esportistas, porque está ga- (Tr-anscr-ito do "Correio da . Ma-
nhando foros de verdade incon- nhã", do Rio}.

TEfXEIRINHA JOGOU A CON-

TENTO

1° GHÁ DANSANTE UNIVERBl
. 'l'AJUO CATAmNENSE

Revestiu-se de grande êxito e

intenso brilhantismo o 10 Chá
Dansante Universitário Catarinen
se levado a efeito pela simpática
Federação' Atlética Catarinense de

Estudantes, domingo último, nos

elegantes salões do Clube Doze de

Agôsto.

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
'NOVAS REPRESENTAÇÕES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL; 245 - SÃO PAULO.

De inicio foi servido ehá aos

presentes, por gentis senhorinhas
da nossa alta sociedade, sendo nes

sa ocasiao apresentados atraentes

"show" de canto e piano pelos se

senhoritas: Welma Richter, Maria

Helena Ramos, Léa Moritz e �e
zy Leite.
A seguir tiveram lugar as dan

.ças animadas pelo excelente "jazz
- band" do Clube Doze, que foram

até 23 horas, por último' abrilhan
tadas com ,números de piano POl':
Doris Bruggmann, Mário Moritz e

Maria de Lourdes Boabaid.
Foi procedida a la apuração par

cial do pleito para Rainha dos Des

,portos Universitários Catarinense

6urgindo em 1° lugar a senhorita
Maria de Lourdes Boabaid seguida
da srta. Wilma Ramos.

Coroou-se, assim, de sucesso' eS

sa primeira festa da Federaçã'O
Atlética de Estudantes em benefi
.cio de sua atividade desporlÍva. "Arthur Polli e Atíli-o Polli incorporadores e únicos cotistas de

POLLI & CIA. LTDA., elll transformação para' soc.iedade anônima, co

municam aos interessados que não se realizará a assembléia geral mar
cada para 26 de julho corrente, llor motivos superiores, ficando a J11eS

ma transferida para o dia 31 de 'julho de 1948 à mesma hora, no local
já conhecido.
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FLUMINENSE 4 X UNIÃO 2
Domingo, no gramado do União,

dos Barreiros, def'rontaram-se as

equipes Juvenil do Fluminense e

,d.Q União, saindo vencedora a pri
meira pelo escor.e de 4 a 2.

Os goleadores do Fluminens.e fo

ram Aderson 2, Anastácio. 1, João

Fi.
O Fluminense jogou assim for

mado:

Florianópo�is, 24 de julho de 1948.

Rep resentações
Santana, Léo, .e Ivan Vadico,

Ji;itésio, e João B, Aderson, João F,
Anastnei0, Dilson, e BiscoiLo,.

'J

DE AGOSTO

I

•

Gratifica-se I

PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12 S� FElRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM
DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW AR'PlSTlCO, ORGANlSÃÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DrA 14, SÁBADO - GRANDE
BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 760 ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTíSTICO, ORGA-

NISAÇÁO DA SENHORINHA MARIA LUlU CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRÉE,
AS DOMINGUEIRAS E SOfRas TERÃO INíCIO. ÀS 21- HORAS.

MINISTÉRIO DA I\o1ARINHA
CAPlTANIA DOS PORTOS DO
'ESTADO DE SANTA CATARINA
De ordem do Senhor Capitão

de Fragata da R. Hrn., Plinio da
Fonseca Mendonça Cabral, Capi
tão�os Portos do Estado de San
ta Catarina, faço saber a quem 10-

teréssar , 'possa, que os cidadãos
.... abaixo relacionados, inscritos nes

'ta' Capitania na profissão de PES
CADOR-PROFISSIONAL e residen

.

lés sob a jurisdição da referida Re

O TRI-CAl'VIPEÃO ITALIANO DES-' partição; devem comparecer à Se

PEDE-SE HOJE DA PAULICÉJA cretarra da Capitania dos Portos

No soberbo Estádio Municipal do em Florianópolis, dentro de trinta

Pacaembú, em São Paulo, o Torino, (30 dias), a contar da data da pu-

blicação do, presente edital, muni
tri-campeão de Futebol da Itália, dos de suas respectivas cadernetas
realizará, hoje a sua despedida {l.'1. e certidão de nascimento (para
terra bandeirante,' enfrentando '3 fins militares e isenta de sêlos e

noite o conjunto do Sã'O Paulo E. C" emolumentos de conformidade com

. . . . . . . . . . ..
à legislação em vigor), afim de

CAMPEONATO CITADINO DE tratarem de seus interesses e den-

ATLETISMO tro do seguinte horário: dias úteis

Consoante o Calendário espor-tivo dás. 10,00 ás 12,00 e das 14,00 ás
16.00 horas e aos sábados das 10.00

da ,Feder.aç:'io Atlétic� Catarinense, ás 12,00 horas, ficando sujeitos a

se�a real.lzado nos. dl�S 7, e 8 de multa e apreensão da caderneta de
agosto vindouro, possivelmente no conformidade com . o Regulamento
estadio "Tte-Cél, Nilo Chaves" .. do das Capitanias de Portos, os falto-

14° B. c., o Campeonato Citadino sos.

de Atletismo. CLASSW DE 1917
Antônio Canfilio Boaventura, Ar

naldo Dário da Costa, Altamiro
Juvêncio de Paula" Antônio José
dos Santos, Antônio Rosa Nunes.

A respeito da exí réta do craque Carlos Mateus da Silva;' Francisco
catar inense 'I'eixeirinb'a na Portu- Baldança Neot, Francisco João Lu

cas, Gumercindo Manoel Siqueira.
gueza de Despor-tos dômingo últi- Heleno João Nunes, José Valério

de Souza, José Marcelino Lo.vrciro.
Jacob J. da Cruz, José Maria João
Antônio Cabral, João Manoel Sa
gás, Luiz Sebastião Machado ..Lidio
NazártoTomaz Pire.s, Nereu Manoel
João Líbano, Manoel Clarinda da
Conceição, Nestor Viéente Jacinto,
Nazário Tornaz Pires Nereu Manoel

,�............ . .

Mattos, Policarpo Pinto de Melo,
Roberto Avelino' Vieira, Romão

.•.

SEN·S·ACIONAL NOITAIlA'
. . Joaquim Barbosa e _\Valden1ar Rau-

,PUGILISTICA
Jino de Jesus.

CLASSE DE 1918
Promovido por um grupo de adep,.-, Antônio Manoel <ia Silva, Acidío

.•• o ••••••••••••••••• o •• o ••••• _.

t�- -:lo esporte do mUlTO, t�n,l() Camilo Araíno Antônio da Silva VENDE SEIr'ent e o jovem Godim. será realiza- Anten�r R�il1lundo Santana, Bel)� /IJI

CAMPEONATO CARIOCA DE
elo na noite de 5 de Aaôsto próxímo. "vindo Izidoro Martins. Benjamin Vende-se' finíssima sala de jan-

FUTEBOL
no Lira. Tenis Clube, sensacional e!O- Manoel da Silva . Bertoldo Fausti-

S petáculo de box, constante de di ver- no Corrêa, Ben�veni1l1to Vicente
ão os seguintes os jogos a se·

rem travados domingo, em contí-
sas lutas entre os mais completos de. Souza, Camilo Tiburcio Salva-

nuação ao Campeonato Carioca de esmUJ�radores da capital.
'.

.� .Idor,. Don�ing�s Braz,
. Durvalin(;

Futebol: Os ingressos para essa 1110n1.11111.'111- Pass�no P1l11��Iro, Euclides Jose

, Canto do Rio x Bangú ;
tal noitada, pngilistica enconfra-n- Garcia, Estan�s�au VIctor Nun�s.

São Cristóvão x Olaria; se à venda no Café Rio-Branço, 'Li- Ereteu A!lastaclO. Soares, Francis-
Madureira rx Bonsucesso ;

ra Ténis e Relojoaria Moritz.'
" co Estevao Godinho, Franclsc�

_

. . Borges de SOHza, GUIlherme Jose
Flamengo x Vasco;

,
�.. •..............• da Silva, Germano José Lapa, HeI··

Fluminense x Botafogo. :>Ia ONlaVJ.IO O.T.VNOg:dWV�) cilio José Vieira, Irinen Poncianu
,.,.".. .,........ .., •.•• ,...... BASQUETEBOL Ribeiro, Jovino Martiniano Rorlri·
JOGOS OLIMPICOS DE LONDRES E1TI continuação do Campeonato gues, José Patricio da Silva, João �,tJ

.. ..

Do representante da British Broa- citadino dê Basquetebol, está mar- noel 'Pauüno, Joaquim Izidoro do TINTpRAJUA.t
dcasting Corporation (B. B. C., de cado para hoje, ás 19,30 horas. na Silva, João Laurentino Flôr, João Só a "CRUZEmO"
Londres) no Brasil, recebemos geri- excelente quadra do Lira Tenis "Octaviano de Souza, José Bernardi- de-ntes. 44
til oficio, comunicando-nos que a Clube. o encontro entre as equipes no, Liberato João Duarte, Leonel

•• ",." ••••.•..•..........

popular emissora londrina irradiará do Ubiratan e do Figueirense. Eleutério Ramos, Lauro José

todas as noites. no periodo de 26 . . . . . . . . . . . . . . .. . ,.... dos Santos, Laudelino Antônio. OOMERCIANTI!l: Di um U-

do corrente a 14 de Agôsto o pro- ENSAIA HOJE O "ESQUADRÃO DE Manoel Paulo de Camargo, Manoel' no 1 Biblioteca do, Oetltrb.:Iea-
grama "Boletim Olimpnco", das 20 AÇO"

Silvestre da Silva, Milton Per,eirll :'émioo XI d\e Fe'Vel'eiro. co.,
ás 20,30 horas (Hora do Rio).' So]:> as ordens do preparador Pll- Machado, Manoel Bento de Oliv�ira tribuiru, ..aim, .1Mlt"1l • fono&-

Manoel Valél'Ío de Souza, Manoel
. . . . . . . . . . . . . . .. . , .. ,... raná, os "players' titulares e rp- Eleodoro Martins; Octavio Alberto .�o cultural doe' eatar'bl....

FUTEBOL NA VARZEA I servas do Figueirense serão <;nb- Bion, Ramiro Domingos Lino. Re- .., ama'nhll
Defrontar-se.lão na tarde d do-

' metld?s a rigoros(l pnsaio na tarde duzino Luiz Flôr, Teodoro Migl1el. ("Cemoanha Pl'Ó-UTI'O'" ..,

• o •

e de 110.18, no campo da F. C. D., co- Espares e Tomas Nunes Filho.
r-

mll1go proxImo, no gramado da rua mo apronto para o embate que dis- CLASSE DE 1919
r� A. XI dAt "'."IIl'tIIro).

Genflral Osório, as ·equipes princi-! putarão domingo frente ao conjunh Antônio Constância, Abelardo •• , •..... , .-. . ... • .. . .......•.••• ,

pais do Améri.ca � do CuritIbanos I �lo. p'aul:;t Ramos,. no prélio que dar:í Victor Fagundes, Antônio Sabino NÃO ESQ U E ç At
.

d °t'" t
'
JnlCHl ao segundo turno do certame Ferreira, A'z�vedo B_ernardino de A Tinturaria Cruzeiro dis.....e __Jogo e cara er amls asa. .

! citadino. .

Sl'mna, Acehno Joa9 L II C a s, . . •

y- _-

A g e n o r João Ribéíro, Ben ra dos melhores profIssionais a.

jam!n Man?el Fr:ancisco,. C:isPim, cidade.
para

.la�ar,
passar e ti.�

JovIta Dan�el, VJal!lla .

Teofllo da pelo SIstema SUlço.
Cl'UZ, D�nmgos Flrmmo Ramos, R T' d" F 1-
Domingo" João Dias, Encdino . Ira e.ntes � - one v...J.

Maria, Elpidio Bernardino Corrêa, ..•... � ; ' '...• -.

Fin;ll·no M�"Xi.!Uo Mend�s, Flori��o

I
P010 08 pessoo.9 de fino

Jose de OlIveIra, Fronhno P.atnclO 1 d C f"O '

Polli Sociedade
o

Anônima Comérc:o � Indúst>j, da Silva, Georgina José Martins,
. \)0. a. O" o e tto e

Qeny Hermínio Silva, Idalicio _
.em por.

Frauciscõ de §levedo, José M. de " .•....•.•..........• '.' . . . . . ..•'-

Souza, João Maximiano dos Santos, YENDE-SE '0 prédio da Av. Mau
João Ocker Filho, Jovino Bernar-
dino de Aguiar, João Pedro ctos ro Ramos, 269. Tratar no meSIQ:O'.

Santos, José Sagás FHho, José Lu-
cidório Serpa, João Feliciano da FRAOUEZAS EM 'GERAL
SIlva, José Paulo da -Silva., Lonri- V I N H O C R E e> S O T A DO
vaI Gallo, Lincoln José de Oliveira, .

«SILVEIRA«
Lucio Avelini Vieira, Manoel EJl"s-

".... " .•. , •...•...•....••. , .....

bão Bento, Melentino José de s'ou
za, Manoel Alvim da Silva, Notôrii
T .aurindo Tomaz, Osni Ernesto
Vieira, Porfirio Cecilio A,rlrian0

Flores, P6ssidoneo Cirino Sagás,
Raulino Anast:'lcio Ferreira e Sa
turnino Gregório Florl"s.
Capitania dos Portos do Estario

de Santa Catarina. Florianópolis,
19 de ,iulho de 1948.
Nelson do Livramento Coutinho,
Esrriturário da classe "G" - Se·
cretúrio.

COM CR$ 100,00

Quer!: en treaar na cu.
Telefonica, uma bol�a

preta: que foi perdida.
contendo 2 chaves, 15

cruzeiros e varios outros
ob ietos .

...... � . .
.

CHEFE DE ESCRITóRIO
Firma industrial precisa de pes

IÔa com prática de .escr-itõrío e de

escrituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório,

Caixa Postal, '139, mencionando ha- •

bilitações e "pretenções.
Guarda-se sigilo. '

,

.r"}"
(

..

Empregue bem o seu dinhel

ro, eomprando ações do "Co}tJ.
gio Barriga-Verde".

tal' em estilo Renascença, inteira

mente trabalhada a mão e ainda

não usada. Tratar à rua Saldanha:

Marinho, 16.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

Tlr....

.... '.

DOENÇA.S :M�B"V,�"\Â.
c.. QtI prolr.." 4" .edte�,

lIeie, .. doen� 1ler,,�ÍICIa. "IlI!llutli.
clntalllu •• te••..,. -lo _alM �

'efta.este re.ecUlvela. O �.".\'a"�""
lh54., fnto .t. (portada. fIIÍj ��
lr-�"le3r eIII tlll6ifvi�S!"9 d..t�#.1tIi.' "'�
I� .Blormlcl.4Iea. O S.N��. lIiI�
tiellal 4. l)oMt:." ;�Il!!�ta'" .i��
I••• A..J;ÍÀillC6.rlm, "iii. *11111.. """"",,,

'<lIiltal!B ..�lt.q) Q)!!l �O)�'j!It"'lI .. 1'''' ....1!>'� �

Bintu., 111& Uh D.�dfll;r�. �, 4AJ!.\\ �
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DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

l):1édico e parteíve
.Do Hospital de Carídade 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

�1ipica e cirurgia de se,nhor�.;; -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL·
HORARIO DE éONSULTAS: _ . .Pe
la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital. de Caridade. Das 10,30 ás

l:l horas na Maternidade (Clínica
de gestantes)

Á tarde no consultório das 15 ás 19

.
horas

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESID:E:NCIA:

Avenida Trompowgki 62
Fone manual 76W

DR. LINS NEVES
.Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA" DE SENHORAS - CI-

, RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês. Distur

'bíos da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, infl').

mações e tbmores do aparelho geui-
?osl feminino.

.

f)perações do utero, ovários, trem
.,as, apendice, hérnias, varizes, etc.
>fiirl,1rgia plástica do perineo (ru-
turas) .

;ASSISTENCIA AO.PARTO E 01:�E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, evá
rios, hipopise, etc.)
Disturbios nervosos � Esterllidade
-- Regimes. •

Consaltórío R. João Pinto. 7 - Tcl,
1.461
Resi<iL R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza � Tel. 846.

Dr. Newton D'Avila
Operaç(íes - Vias Urinárias -

DoenÇm! dos intestinos, réto, anue •

Hemarroidas. Tratamento da colite
amebiana.

Fisioterapia - Infrá Vermelbo.
��urta: Vitor Meireles, 23. Atende
t'llàr'an>ente às 11,3tJ hrs. e á ta'rde,
das 16 &r.. em diante Residência:
Yida! Ramos. n. 66 - Fone 1.667

o "Colégio Barriga-Verde"
está. construido o seu majesto--
80 prédio e necessita de 811B

'Valiosa cola,hoTJleão,

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões -r-r- Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta -

-

Infra-Vermelho
Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·interl'lo dr Hospital po_iquiá·
trico e Marrícômío Judiciário

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
CLmrCA Mll!DICA - DOENÇAS

Nl!:RVOOAS
Consultõrlo: Edifíci<l Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Car

valho, 70 ..

.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.'
Residência - 1.305.
------

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA· CI
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE;

NHQRAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via. circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi·
de, rins, próstata, bexiga, útero,

ovários e trompas. Vartcocele, hidra
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 boras, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M_ 764

lxo-.Àn"porceli regu.ar ... 1Io de cargos do pôrto' oe

sio
\

FRANCISCO ·00 SUL para NOVA fORK
fnfl»'maçõe. com os Agente.

F JcnflltI o H - Carlos HoepckeS/A - Cl- Telefone 1.212 ( Eod. teleg ,

SÊc Frsllcirco co Sul-Carlos Hoepcke S/A· CI- Telelone 6 \'.IOJR ;;MACK

fdh!'icOII,
9� ..... i4f!"I'J

i\ CC80 •A CAPITAL- abamo« ahj!'jr;�O dGIil Bnrlh
(;:-",f.?,IJ MI!6 0#""·'l"- ..«> ...... ., ..�" (!�m"'!'lI)\f.I. M�Tl?!Z filn." Flo1"s,

re-Fahricadas

I •

Casa
- I

Desde CR$ 300,00 a CR$
metro quadrado

Consulte·.lOS sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
REI'" aSGM Pior-ianõouns

500,00 o

Corja Metropolitana
5° CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL

Na qualidade de Presidente da
Comissão' Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucartstíco Nacional a

todos os fieis e- demais interessados
que o mesmo se realizará de 28 a

31 de Outubro do corrente ano, na
cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande
do Sul.

•

Outrossim, comunico as facilida
des de viagem, entre outras, as for.
necidas pela Empreza Thrismo,
Pontual-Machado-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)
umà terrestre, prosseguindo

.

de
São Paulo em confortaveis "oní
bus", através do Paraná e Santa
Catarina; d) outra terrestre, partin
do do Hio de Janeiro, pelo trem

internacional, diretamente a Pôrto
Alegre.
São essas as viagens obedecendo

ao tipo péregrinaçâo.
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 Frederico Hobold -:- Presi
d,ente da C. A.
...................... � 'f' h

O TESOURO
Da instrução está ao aleanoe

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabefIZação no Grupo
Escolar São José, na Escola J'ndU!..
t.rial de Florianópolis ou IDa Oate
riral Metropolitana.

COMPRAE����������rn�rY�VE: NDA DE.1I!i
CASAS f T[R9[I1(jS,f!!lI!����!!E���������
HIPOTECAS
AVALlACÕES

'lEúALlSACOES�=�==========�=�='

ADi'lil'"5TIIAÇÃO���....--������-----....
•

ODE u16vEIS TLOI]IA!&,g�����;:� CATARINA
rrc.

Rue Felippe Schmidt. 48

RUA CONSELHEIRO MAF,.RA,- casa grande com 6 quartos, sala. ba
nheiro, etc. Serve Lamibém para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.

RUA CONSELHEIRO MAFR,A, 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 ALMIRANTE LAMEGO, ótimo' prédio, construido em terre
no de 17 x 30, -Lodo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.

RUA RUI BARBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno
de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00

RUA JOSÉ ·MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construi
do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00_

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

RUA ALl\URANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter
reno de 51 x 70. Preço Dr$ 80.000,00.

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), �angalô completamente novo,
com 3 quartos e demais instalações. Pregá Cr$ ;00.000;00.

'

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
40_000,00.

RUA 7 DE SETEJMRRO (Estreito), casa com -í quartos, etc. Preço
Cr$ 55_00D,00. !

,CAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, eto., tendo o 'terrena a área de
86.0oom2. Preço Cr$ 50.000,,0.

.

CAPO�IRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen-
te e fria, instalação safi,tária, etc, Preço Cr$ 60.000,00. -,

TERRENOS
'RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Preço c-s 15.000,00.• ,

RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$
40.000,00.

RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço o-s 50_000,00.
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre

ço Cr$ 20.000,00 ..Dr. Paulo Fonte. FAZENDOLA E INDUSTRIA
Clíni�o e operador BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26. com uma industria de prodlitos de mandioca. sa"'u, etc., demais Ínfor-Telefone: 1.405 ,.,

Consultas das 10 á� 12 e das 14 {II ma!:ões rlão-se neste Escritório. PreGo Cr$ 280.000,00.
15 'l{s. Residência: Rua Blumenaa, HIPOTECAS

22. - Telefone: 1.620 Aceito capHal para 'empregar sôbre garantias hipotecárias. SigiUQ
Dr. Mário Wendbaoseu j �ab_s_ol_u_to_. ,

_

C1lnj'êon:.�Urio d� a���j":no� giançaa r QUER VESTIR-SE COM CONFORT' E' ElEGAMCIA 1
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 bor�. PROCURE A
lte8idência: Felipe Schmidt n. 38.

TeJef. 812

Dllal-alar·,a M:ello"Camisal, Gravatal, Piiam�"
Meia, d., melhorCl, pelol me.

Dores preçol t6;na\CASA'MIS
f"ELA"lEA - Q.,"� \A'q'""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BODAS DE· OURO

, .

Desastre de aviação Jovens arlistas, os nossos parabenrs.
em Lajes

it
'

. Quando num dos seus célebres á cullu�a ��'���'�'�e.
1

Ante-ontem, ao unor eccr, a CI- '.
�

.

.

t'
dade de Lajes f'oi teatro de um i111- e formosos sonetos, Bilac comp�- A propósito, há uns dias atras.,

pressionante desastre de aviação. rou a mocidade com .as. f:o�es, fOI, lia num jornal da cidade, refe-

O avião sem dúvida alguma, fehclSS1l110 na réncia sõbre o busto do
..Pr incípe..

,

seu devaneio poético, É que ante- dos Poetas Brasileiros", erguido"
- "Cesna ", bi-motor "Zilma", ao

via, provalvelmenle, o saudoso va- numa de nossas praças pelos estu-
fazer aproximação, já ao escure- -

te', na si. ngeleza das f'lóres, os f'ru- dantes. Lembrei, então, a campa."",-
cer, antes de chegar ao campo,ba-"

"

Los que, um dia, delas' 'iriam a nha maravilhosa que o Centro de-
teu em urna árvore caindo em. se- -

guida em cima de uma casa, incen-
nascer; Intercâmbio Cultural liderou e os :

.A .natureza, com a sua harrno- maravilhosos festivais levados. a.
diando-se. '

I

nia inapreciável, é regida, por leis efeito por essa sociedade de / es-

Segundo estamos informados. o

IDesembargador Sálvio de Sá Gon- Gonzaga, filha do desembargador sábias; e tão. sábias elas são que tudantes secundarios, no ,"Álvar()·
Gavião pertencia aos Srs., Genesio

zaga - Maria da Glória Guilhon José Roberto uilhon e de d. Hen- tudo é di rigido no sentido da ati- de Carvalho". E foi bem trtste-
Gonzaga. O venerando casal desern- riqueta·Bricio Guilhon, e senhora Lins e Dr. Osmar Nunaes, de Itajaí d
bargador Sálvio de Sá Gonzaga e d. que, pel�' suas virtudes e pelo seu sendo pilotado pelo aviador' Ruy Vidade.prod/utora. As Ilôres um dia

I
�uando, com rei a ativi?ade o

uariá da Glória Guilhon Gonzaga excelente' coração, ocupa destacado se f'ecb am, as corolas se retraem, ano passado com a Ietargia atuat.,
�Yl "Seára. _ No desastre pereceu um

festejará amanhã, as bôdas de ouro lugar no' seio da sociedade catari-
'S G b k f' mas na sua' morte aparente, es- dêsse Centro de. seoundar íanos-

d t V· d ar o E
.

E
A

d di d
- passageiro r. rossen ac cer, 1- ,

• , .

e seu casamen o. In o p a s- nense. • sposa e ica a e mae

d
'" '.

d t f tão gerando a vida, que um dia que, segundo comentár-ios .que ou-'

tado de Santa Catarina logo 'após a amantíssima d. Maria da Glória mui- can o o avia or gravemen e e- .'

sua formatura, -pela Faculdade de to contribuiu para o eAxíto da vida id f I d
.

d eaIlça'j se revela ao desabrochar dos fru- vi, nem mais se tem reunido.
ri 0, 'a ecen o am a umacr' . h'Direito do Recife, odes, Sálvio Gon- pública de seu ilustre espôso, duran- ti .id

. los produzidos...·· Mas, felIzmente, sempre a as;,". . . .

'd úbl'
A

id que estava na casa a lngI a. .

' .

zaga IlllCIOU aqui a sua VI a p 1- -te esses cincoenta anos ViVI os em
O d t d ás ?1 I o 'as Por estes dias, completa-se O plantas que resistem aos mais-

ea, tendo galgado todos os postos nosso Estado. esas re cu-se � 1 I, .. . ,.

f d f' t davai óhre I a�'• prrmeno anrversarro de un ação

I
01' es ven avais e.s re ,e_ as ,

"..

da magistratura, inclusive o de O venerando casal possui os se- tendo o aviador, imprevidentemen- ..

desembargador do Tribunal de zuintes fi1110S: senhora Alice Gon- 1 d da Orquestra Juvenil de Floriauó- mais incleínenles chuvas nao' tem"
� te, e contra os regu arnentos o _

Justiça, cargo em que foi aposenta- zaga Petrelli, casada com o "dr. Leo, A

de 1" ",,' disso não sómene por- outra ação, se não rrmpá-las e dar-
do há vários anos passados, por nardo Petrelli, farmaceutico Salvio trafego aéreo, levantando voo po is. ,.0,1 '"

. •. E' f'j"
'

,

que ca·l·t"ze�_espalhados pelas v.i.- I lhes mais VIÇO. • as ores, -apos"
ter atingido a idade fixada pela Guilhon Gonzaga, senhora Maria da campo não iluminado depois de ser c u v_

Constituição.
I

Glória Gonzaga Pirajá Martins, ca- noite fechada. _ A decolagem deu- trinas "'ChaÍnam a atenção dos que emprestarem .ífic bel.ezad e Cre p�r-
.

Possuidor de sólida e invejável sada com o dr. Antonio Pirajá Mar- ) la praça 15 convidando fume á magm ICenCIa a reaçao, .

I iuridi
, se .ás 20,40 minutos. - O passageiro passam I e '"

.

cu tura JUrI ica, independência e tins, senhora Carmen Gonzaga No-
'f. 'L'vaI'sl corÍlemorativos á. transformam-se em frutos que c<?IJI

notória integridade, odes, Salvío vogrod, casada com .» sr. Walter que pereceu era o mecaníco do aero- aos es 1 . . l'
Gonzaga ocupou, ainda outros car- Novogrod, senhora Laura Gonzaga clube de Lajes, de nome Oro,sco. data, quando será, apresentado cretizam tôda a aLlvldaueV��u ar"
gos de relêvo nã'vida administrati- Simões Correia, casada com o sr. O prefixo do avião: P.P. _ um desl'ile' de novosv valores ar- da planta e consagra a .

va de Santa Catarina, como sejam Osvaldo Simões Correia, dr. Adernar P -tísü mas também porque ve- E é minha intenção, embora use.'

os de Chefe de Policia no
.

govêrno Gonzaga, promotor público da co- P.. S. is lCOS", .

literá tã
Vidal Ramos c Procurador Gera) do marca de Joinvile e dr. Aldo Gui- nbo acompúnhando, de perto, es- de uma figura 1 e�arIa . a? . p�-

.

Estado nas interventorias do gene- Jhon Gonzaga, funcionário da Dele- ,ses jovens que, vencendo as barrei- hne, comparar a pujante Il1ICI�h-.
raI Ptolomeu de Assis Brasil e l11a-1 gacia fiscal em Pôrto Alegre. ras do pessimismo, mostraram, de va que honra "os moço� desta terra,.
jor Hui Zubaran

..�tualmente faz I En_! regosijo pela pass��em de t�o uma maneiea insofismável, {t nos- - A Orquest-ra::J1.1vellll de FlorIa-'
parte da Congrêgaçao da Faculda- auspIcIOsa. data a fanllha Salv!O 1 t d
de de Direito de Santa Catarina, de Gonzaga fará rezar una missa, ama-

CIA'CATARINENSl
sa g'enLe, o quanlo podem produ-. nÓPo.liS- com essas P an as e que'

DE TRANSPORTES AÉREOS lTOA f I
que foi um dos fundadores. nhã, às R horas, na Capela doAsilo. zir os moços, quando cqesos pOl' a eI.

A 29 de julho de 1898, o des,Sal"!d de Orfãos S. Vicente de Paulo, e
um ideal que os eleva. E,. o·xa!á, .nunca . me possam di":·

Gonzaga consorciou-se nesta capital, durante o dia recepcionará os seus

O M- t S· L " 1°' lado
d f r. li ou Imoue QLleln se' .1·11teres�a I)elas causas Zel'i" q1.n� 'eu ,me en.1<1. eI oaI .. -."

com . .'I' aria da Glória Guilhon parentes e amigos. ' v

Celso Ramos-e Senhora ... José Guilherme Rizzo e Senhora Pere •. ra nosj'sas Js�nLiu, l�dor certo, o SUIs'laO SENHOR!TA!
.

cu Lura IrI'Ompl o no ano pas c
-

A ultima creaçlo em refri-
do, aqui nesta cidade, Muito prin-
cipalmenle enLre os eslli.danLes, ger-anta é a., Guaraná KNOT'

surgiram grêmios literários e ar- EM GARRAFAS GRANDES':
Puderindo-o está

lísLicos, dos quais, porém, poucos
8campanhaMdo a moda,

vingaram, alguns mesmo já c,om

certa.
soma de serviços prestados Irmandari.� do Divin&l

HOJe; no passado E. s� e Asilo de Qrlãs·
A DATA DE- HOJE RECORDA.- �. 1Jrf!�.;n�e de Paula'

�OS_< QUE: 1lI \J l
Recebemos a seguinte circular a,'

- em 1637, por carla régia, fo-· ó
, .. _ . Que ficamos gratos: - Florian po,....

Ed d V• C b Iram
concedIdas dlstmçoes h onOrI- '.

(

9" 8
uar O Itor a ra ficas, pela bravura e intIYJirlez !is, 18 ele Julho de 1 1 •

B 'L II
I

Ilíl10; Diretor do Jomal "O Es-,
com 'que se portaram na a a la

tado"de Comandai tuba f i8 d'e F.rverciro

de 1637), 'aos Capitães Sebastião

Souto, Henrique Dias e Francisco

Hebêlo;
- em 1645, André '\ridal ele :\"p

greiros e Martim Soares Moreno/ d.e
sembarcaram com suas tropas em. ,

,

Tamanelaré; ,

- em 1819, no acampamento do
General Curado, no Rincon ele
Aeelo, faleceu o Capitão de milícias
Gabriel Ribeiro de Almeela, um dos
que, em 1801, c�nquisiar�m jJ (,er-

riLório das Missões (éra irmão ele

Ben to Manuel Ribeiro) ;
- em 1821" o veneraI José de

Sam MarLim proclamou a Indepen
dência do Perú;
- em 1823, na cidade de São

Luiz (Maranhão) deu-se a procla-

participam a y. S. e Exma. família o

contrato de c�samento de seus filhos

Tereza Augusta Zeno

Multo nos apraz no\iciar que se

encontra nesta capital, onde fixará
residência e exercerá a clínica, o

nosso ilustre conterrâneo sr. dr.
Milton Simonc Pereira , abalizado
médico-cirurgião, ex-assistente dos
professores Benedito lHontenegrà e

Plragibe Nogueira.
O dr. Milton Simone Pereira era

cirurgião do conceituado Sanatório
Santa Catarina, em São Paulo.

Café Otto traduz qualidade
Peça-o ao seu fornecedor'. I

Por ato do sr. Presidente da Re
pública, foi promovido ao último
pôsto da carreira de postalista, isto
é a letra L, o nosso conterrâneo
Eduardo Vitor Cabral, que desde
1918 vem emprestando suas ativida

des_.,à Diretoria dos Correios e Te
légrafos dêste Estado.

Nesta

TenhlF a subita honra de 'comu-:·

nicar a V. Excia. a posse, ,em 16 do

corrente, do Cons·elho Administra-·

tivo ele�ta Irmandade que terá de'

ser\'ir no bienio de 1948 a !950! e:

composto dos s.eguintes membros :-::

Provedor - João Octaviano Ra- I

e

Florianópolis. 22 de Julho de 1948
,

Fiscal'izar e arrecada r
() "DERIO DA NOITE" do Rio I esforço a:.v:aliar a siluação das fi

�neiro, em sua edição'de 23 do nanças oficiais, amparadaSfl)Or ês

corrente, comentou, sob o titulo se bom critério administrativo.

acima, a interessante entrevista Os compromissos externos e in

qu� o sr, dr. João' Davi Ferreira ternos são pagos rigorosamente,
Lima, ilustre Secretário da Fazen- o funcionalismo acha-se em dia e

da, concedeu ao jotnal "O Globo" apesar da crise atual, a execução
e que ontem transcrevemos. Diz ,do orçamento se faz com perfeito
o "Diário da Noite": equilíbrio, em virtude da prática
"Falando à imprensa a respeito de normas administrativas pru-

.(la situaçã'o econômica de seu Es- dentes como o regime dó empenho
tado, o secretário de Finanças de de dotações.
Santa Catarina fez uma afirmação Em todo o quadro das reanda

que bem deveria ser constante- des financeiras santacatarinenses

mente lembrada a quantos neste resalta, porêm, o ensinamento vir

paü, lidam com os graves e .rleli- tuoso de que as rendas públicas
cados problemas da multiplicação são passiveis de aumento, sem

dos dinheiros públicos. o velho recurso �onsagrado de
Afirmou que no seu Estado a. sangrar o contrihuinte�

poliUra de san e a m e n t o Basta fiscalizar para �rrecadar."
()rçamentário não s e orienta
via de regra pelo aumento de im

postos. Quando se! tem julgado
'116(;essário, pelo menos ria admi·

nistração atual, necessano e ina

diavel a melhoria lia receita vão

buscá-lo ·na organização da má-

quina fiscalizadora. Melhora-se a

,
�

arrecadaçã'o, evitando as sonega- armáCIB noturna
.çÕ'es e atrasos de pagamento nos,

impostos. . ,'A Farmácia e fuoctaria Catarinen-
Assim é que u1th:namente os ser- se S. A., acaba de ad�JlIirir, por com

'Viços da administr'açã'o financeira I pra,. a Farl�lácia R�H1liveira.! à. r.lia
.,santacatarinense foram submeti- Trajano, CUJos serVIços serao mm;-

terruptos para melhor atender a

<ios a' essenciais e salutare5' refor- população da Capital.
mas, dentre as quáis cumpre se A providência de contar a capital
destaque a mecanização da conta- com um estabelecimento dêsse gê-

nero aberto dia e noite, muito virá
. hiJidade do Tesom'o. contribuir para que po!)Samos con-

Se considerarmos as excelehtes tal' certa, em caS0S de emergência, a
eondições ecônomicas são variadas procura de recursos farmacêuticos.
� f O anúncio virá depois ·de. publica
J's ontes de ri�, são variadas

da esta nota, a pedido do gerente
e generosas, podemos sem grande da Farmácia Catarinense.

Economize Idqulrindo
títulos da União America
ni de Capitllizlção S.A.

m{)s.

Vice-Provedor - Ped.ro de Al�·

can,tara Perilira.
SecreLár-io Júlio Per,eira

/

.'Vi,eira.
Sub-Secretário - José

,de Sonsa:
SimeãO'J:

Novo Laboratório de
Análises Clínicas

Tesoureiro - Narbal Silva.
Sub-Tesour·eiro Herminio Berto"

da Silveira.
Recehemos

.

e agradecemos a se

guinte comunicação:
"Exmo. sr. - Temos a honra de

comunicar-lhe. que montámos um

hem aparelhado Laboratório de
Análises Clínicas, à rua Sa,ldanha
Marinho n. 34, nesta Capital, pelo
que estamos aptos a proceder quais
quer análises de sangue, urina, fé
<;es, escarro e pús, com exatidão e

honestidade, atendendo chamados
1Jara colheita de material a domicí
lio. Na expectativa da preferência
àe v. excia. subscrevemo-nos, aten
ciosamente. - Florianópolis, 24 de
julho de 1948. (aa.) Henrique Brüg
gemann, Newton Brüggemann".

Procurador Geral Emanuet·

Pereira de Campos,
mação e o juramento da indepen- Mordomo do CuILo - Pedro Jos�'
dência é do impéri9; Belli.
- em 1836, os rebeldes do Pará Mordomo das Orfãs - Álvaro>-'

foram repelidos ao alacarem Ca- Mafra.
meLá; Conselheiros: ,João· Batista Be�
- em 1840, o CÜinselheiro Mi-. reta, Manoel Born da Silva, Gumer-

gu�l Calmon' du' Piin e Almeida cindo Caminha, Álvaro Soar,es de
(depois Visconde e Marquês de Oli\'eira, Eug·enio Luiz Beirão",
Abranles) tomou acent� no Sena- Francisco Procópio Borja e Lindol-.
do; [o José de Sousa.
,- em 1843, o Rio Amázonas foi. Sirvo-me da oportunidade para'

sulcado pela primeira v'ez, pelo apr,esentar a V, Excia. os protes- c

vapor de guerra, "?�ap}a.ssú ", sob

jlOS
de minha el,ev�da esLima e dis-.

o� com�ndo do ?apItao-t.enenle Jo- t�nta consideração.
se Mana NogueIra. •

.

.' José SÍ1neão de Sonza
André Nilo TadasL''V Sub-Secr,etário

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica OdontoloJtia

NOTUR::'iA
Das 18 ás 22 h{)ras, oom hora

marcada, a car.go de abalizado PrQ.
rissional

Rua Arcipreste Paiva 17 · FRECHAND'O
Segundo o regimento da A�sembléia, pronto a entrar em vigor. 0..

deputado que abandonou o recmto perde direito ao "jeton".Ante-ontem quase I�ouve um corte coletivo na folha de presença_
•

f
Por ((ue o assunto fosse grave, os "vigilantes" desertaram do plena-

1'10. Falt�u, .dessarte, quorum para a votação de matéria reputada de'
suma urge.ncIa. O dllpado deve de ter sido o P. S. D.!!!

,O regll�ento, felizmente, vem corrigir êsses erros e ne"ou núme-
ro as votaçoes.

'"

. Fal.t0l!-? Não tem "jeton"! O deputado Alfredo Campos vai ser
ngoroSlSSll1IO na marcação. É só faltar ou sair e êle,logo pega da crl.--
neta e homologa!

'

PA R À'V' F E R' IDA S,
ECZEMAS,

/

INFLAMACOES,

•••

QUILHERl\'}E TAL
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