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TOMADA PELOS REPRESENTANTES DA U. D..N. REVELA INTEIRO" DES-'

NÃO FORAM PENETRADOS DAS RESPONSABI�IDADES DE MI-'"
ATO ESTRATÉGICO, COMPREENSIVEL; A OUTRA É,CRIME...

\ A DECISÃO DE ABANDONAR AS COMISSõES, NA ASSEMBLÉIA, ONTEM
CASO PELO ELEITORADO E EVIDENCIA QUE OS DEPUTADOS UDENISTAS AINDA
NORIA. É PRECISO NÃO CONFUNDIR "RETIRADA" COM '�DESERÇÃO": UMA SERÃ

-Na· .Assembléia Legi�ltJiv,f
»Não tr.go na cintura uma garantia. par. ·'IS mi ...=,

nhas aFirmações»1 declara o deput�à6- Armando
Cllil.-A palavra do líder da mlioria.-O. srs. limar
Correia e Rlul SchaeFer respondem.-Renuncias I

grenel.-Outres notas.
Os trabalhos da sessão de ontem orador, o sr. Oswaldo Cabral Te

fÔram presididos pelo sr. Saulo Ha- .nunciou o lugar que ocupa nas

mos e Secretariados pelos srs. Pinto diversas comissões.
de Arruda e Alfredo Campos,
comparecendo 29 S1'S. deputados.
Aprovada a ata teve a Casa ci

ência da materia do expediente
do dia.

!) lU.Dt ANTIGO DUlU��D. UNTA CATAIUN..

� • .De &eN.... mUI NOCB'1'I - DlretQr Dr. BUBENS DE ABBOO'" ....08
Diretor de Redação GUS'MVO NEVES,

II RESPOSTA DO SR. RAUL
SCHAEFER

... mv Quinta·felra 29 de Julho de 1948 10.305

o sr. Raul ScJlaefer, do P. S.

D., fez referências aos fatos da

sessão de 26 do
_
corrente, ontem

rememorados pela bancada ude

nísta, com as renuncias em mas

sa. Respondendo a um aparte
que lhe negára o líder da mino

ria, quando falava, declarou que
ficava com a sua (bancada, ref'u
tando as é1Jfirmações do sr, J. J.
Cabral.

A d P d
. A bancada da UD� que tem as-

gra ece O resi� . enle.· . sento �a nossa Assembléia, deu
.

I ontem, mais uma prova de sua ma-

as mccões do p'sn 'lli�esta m� vontade para com o pro-
._,

prro partido que elegeu seus mern-

Telegramas aos srs. lereu Ramos br1s r!n:e:c��a�oo s::�a��a�árias Co-

A 18orl-que Dordswortb missões de todos os membros da han-
(j. .

.

cada udenísta, si não causou assom-

Rio, 28 (V. A.) -, O presidente da Bepublica endereçou o seguinte pro, veio pelo menos, confirmar' o
'lelegrama ao sr. Nerêu Ramos, presidente da- Comissão Diretora do
P.. S. D: qúe se diz por aí.

'''Apraz-me acusar o recebimento do telegrama de Vossa Excelên- É que o udenismo catarinense ne-

eía em que me dá conhecimento do teor da moção apresentado á Con- cessita de cartaz. Cartaz que não
venção Nacional peloseu ilustre více-presídente, deputado Benedito. .-
Valadares; Cabe-me ainda transmitir a Vossa Excelência os meus agra- conseguiu fa�e-Io em nossa

. terr�,
decimentos, bem assim ao proponente da moção e aos que se maníres- face as repetidas derrotas eleitorais
taram pela sua aprovação. Atenciosas saudações". que vem sofrendo. Dai, procurar lá

Ao sr. Henrique Dodsworth, o Presidente enviou o seguinte tele- fora um ambiente que não lhe foi
grama:

'

•. '.
I

. .

"Ao acusar a comunicação que me fez da moção, votada pela sec- possrve conseguir aqui,

� do Distrito Federal do Par lido Social Democrático, _quero exter- Já, no dia da assinatura do tex
nar -os meus agradecimentos e ao mesmo tempo a sua participação pes- to da nossa 'Constituição sentiu o
soal, consi�·nll.da �o �elegTama de 22, nas homenagens de solidariedade

povo catarinse o' despra;er de as-
é aprêço, Saudações .

..

b d d
.

.
.

sístír a amca . a u emsta desligar-

Incorporadas ao patrimônio �o Estado ;:n��s:�oq��:�� d:2l���s� f�:�:t��:�
as a"0-e8 da 'mpresal negaram dar seus nomes como re-

\I n presentantes de uma parcela do po-
o sr. dr. José Boabaid, Presidente da. Assembléia Legislativa no

IVO, ao ato das disposições transi
exercício doe cargo de Governador do Estado, recebeu a seguinte co- tórias.
municação telegráf'íca : Depois disso, outros fatos que

"Rio, 2.6 - Tenho a gr-ata 'satisfação de comunicar a Vossa Exce- refletiram muito mal na opinião
lência que' acabo de assinar no Ministério da Fazenda o termo que pública denotaram a resolução dos
transferiu para o patrimônio do Estado seis mil, quatrocentos e qua- represerttantes udenístas em per
reata e quatro ações que pertenciam à Empressul. Saudações. (a) Fer- sístírem no proposito muito feio de
reíra Lima, Secretário da FalJenda".

.;,,,,'J
-

.: Iercceecrn sua colaboração ao

«Cumprindo salutar. program� cata;:��nse��l prol da coletividade

_
- Há dias, por questão de somenos

de governo» J importancia, a bancada udenista

Recebeu o sr. dr. José Boaba id, Presidente, da Ass-embléia Legis- abandona o recinto da Casa e sai

lativa no exercício do cargo de Governador, o seguinte telegrama; porta á fora.

"Porto União, 27 - Quero congratular-me com Vossa Excelência Ontem, culminando seu despreso
.

pela ocupação ·do novo edifício da Delegacia de Polícia, a cujo ato
'á opinião p,ública, todos os mem

-compareci,
.

sábado. Assim, para maior satisfação nossa, se vai cum-
.bros ,da irrequieta bancada renun-

-

I t ciam seus lugares nas Somissões daprmdo o sa u ar programa de govêrno que Nerêu Ramos traçou à sua
terra e à sua gente. Resp'eiLO'sas saudações. (a) Azevedo Trilha, Promo-

Casa fazendn-o de forma intempes-
lor Público". Uva.

Tudo isso só nos leva' a pensar
numa coisa e é que a U D N sentin

do a impossibilidade de fazer car-

Londres, 28 (U. P .. ) - A rádio de taz em Santa Catarina, quer faze- . A RillfUlOSTA DO P. S. D .

Moscou informa que foi assassinado lo lá fora, por intermédio do no- O sr. Ylmar Corrêa, do P. S. D.,
um dos elementos na Hungria que liciario das Agências Telegráficas e a seg'uir, com 'a palavra, reoopi
mais criticavam a Yugoslavia, o se- 10 Reporter Esso. . I tulou os fatos daquela sessão, de
cretário da União Democrática dos I Ora, isso não é politica. Tambem clarando, novamente, que "tem
Eslavos do Sul na Hungria: Moic lião é sério. É falta de argumento uma diretriz -traçada e dela não
Monsulh. O assassino seria um au- Jara sustentar poslçoes e a táci- se 3Jfasta!'á a 'sua bancada, não
xiliar de imprensa da missão diPIO-1 tà confissão de falta de prestígio. se desviando do caminho' a que
mática Iugoslavia em Budapest. - K. se propôs." Após as palavras do

CONGRATULAÇõES Á LNiPRENSA

Ocupou a tribuna o sr. Osvaldo

Cabral, da U. D. N., que, ao

relembrar a passagem, ontem, do

1170 aniversário de "O Catarínen

se", fundado por Jeronimo Coelho,
requereu voto de congratulações á

imprensa de Santa
, Catarina, por

êsse acontecimento.
Em 'dlscussão, o sr. Nunes Va

rela, lider do P. S. D., ocupou a

tribuna para, em nome de sua

bancada, apoiar, com prazer, a pro
posição em aprêço, relembrando a

expressão de H. Ford, nos Esta
dos Unidos, de que o "jornallsta
deve ser um sacerdote", concluin
do por dizer que isso sirva de

exemplo aos proprios ideais de

mocratícos,
As demais bancadas manifesta

essa bomena- RES'POSTA

rMAIS UM ...
O sr-:- Fernado Melo, também

da U. D. N., a seguir tomou oca.

minao dos seus colegas - renun

ciando, também, - o cargo que
ocupa em eomissões, o mesmo

fazendo os srs, Aroldo Oarvalho,
Paulo Fontes, Ramiro Erneren

ciano, Waldemar Rupp, Walter
Müller e Max Colín.
Assim, da comissões não fazem

parte os elementos udenistas ..•

DO SR.
CALIL

ARMAj�DOram-se f'avoraveís a

gern.
AINDA A QUESTÁO DO ESTATU

TO

Com a palavra, o snr. Armando
Calil repeliu, vigorosamente, as

insinuações do lider da minoria.
O tribuno pessedista novamente
criticou. a atitude da bancada ude
nista e reafirmou tôdas as afirma
cões que fizera na' sessão em que
os representantes da UDN aban
donaram o recinto. Disse o depu..
tado Calil que não motivára a

retirada dos deputados udenís
tas e que êstes haviam desertado
de uma luta que tinham provoca
do e não puderam sustentar. A
certa aI tura do seu improviso, o

parlamentar pessedísta declarou. qUe
o SI1I:. J. J. Cabral, ao acusar os

deputados do P. S. D., tentára li
vrar-se dos adjetivos que o pelI'se
guem e falára diante do esp·êlho.
O deputado Armando Calil encer
rou o seu di.scurso dizendo: "Sou
uma vida sem medos. Não trago :na
úinturu uma garantia para as mi
nhas afirmações. -nelas não recuo.

Mantenho-as, honrado de estar
onde estou".
.o sr. Nunes Varela, líder da

maioria, serenamente, declara ter
to'mado conhecimento dos fatos
que motivaram o albandono da-
quela bancada; só ontem, através
do noticiário da imprensa local, ·e

que a renuncia dos representan
tes da minoria o surplI'eendeu.
Declarou, ao .final, que a maioria
tem sido violentamente atacada na

AssembIéia, mas nunca ·renuncia
ram os do P. S. D. qual,quer tra,ba
lho que lhes cabe, em prol de San
ta Catarina e do Brasil.
A segUir, a ses.são foi encerrada,

e oulra marcàda para hoje.

O sr. Ylmar Corrêa, do P. S. D.,
na ordem-do-dia, ao convocar reu

nião dos membros da Comíssão
elaboradora do Estatuto dos Fun
cionários Públicos, declarou não

serem procedentes 'ás acusações
do sr. Cardoso da Veiga, do P. R.

P., corqr-ef'erência ao trabalho des

sa Comissão, ao que o represen
tante populista reafirmou o seu

ponto de' vista expandido -na

sessão anterior no que foi repe
lido pelo sr. Ylmar Corrêa.
rRFlNUNCIAS A GRANEL ...
o sr. -.T. J., Cabral, lider da

U. D. N., allós informar dos moti
vos 'que lev3Jram a sua bancada 3

retirar-se do recinto na sessão de
26 do correnie- declaração que
foi publiçada pelo orgão do seu

Partido � resolveu renuncIar o

seu lugar na Comissão de Justiça.Desastre de avião Assassinado'
•

Aracajú, 28 (A. N.) - Um avião
particular, pilotado pelo sr. João
Mendonça, �aiu ao regressar de Ca

pela, morrendo no desastre o in
..iJIstrial Hercilio Brito Mendonça e

Dutro industrial, José Conde, esca-

1?ou ileso, enquanto o piloto está
ferido.

A �ei de Kepler:e a desagregação
Dlaté-ria política

São do. "Diário Trabalhista", do Rio de Janeiro, as seguintes e 'No Rio G.rande do Sul nunca houve udenisII1o. Em S. Catarina sub.
precisas observações: siste nos últimos arrancos uma agonia triste desse partido. E no Para-

_ "A conjuntura politica nacional desdobra-se nun� constante forta- ná também!
lecimento do P. S. D. - e numa correlata desagregação (e que verti- No Maranhão, U. D. N. é pilhéria, porque ali yiça avassaladora-
ginosa!) da U. D. N. Este partido se atomisa! mente a política de Vitorino Freire. Em Alagôas, a única m'anifestaçãoVejamos: - em S. Paulo, a U. D. N. depara com a desaprovação do de vida da U. D. N. consiste em comadrear e fuchicar entre os irmãosdiretório central do' Rio às suas atitudes mais definidas. Um dos seus Góis Monteiro. No Piaui, o pobre Furtado não chega a ser um gOV(!l'llo:líderes - o sr. Mesquita, porta-voz jornalístico do udenismo bandei- é uma rala sombra subsistindo ao equilibrio federalista e do legalis:norante, recebe pelas fussas tabefes espetaculares de outro prócer udenis· "outrancier" de Dutra.
ta carioca, o Gal. Euclides Figueredo. Que uÍlião! e que democrática! Recebemos o seguinte telegra-Não foi própriamente nacional, porque o -murro foi apenas inte- Na Paraíba, terra do romancista e liberaloide José Amérko, a U. ma, cujas expressões muit.o, gratas.restadllal! D. N. é govêrno, e comanda uma democracia de rifle e peixeir.a, ,iun- nos são:

Em �inas, a U. D. N. perdeu a maioria precana parlamentar que cando de cadav,e.res a escalada da l'esisLência pessedista dos a:migos de "Corupá 28 - O Sub-Diretóri{)
chegara a alcançar pela integra, porque nunca a tivera pelo voto. A re- P€reira Lira e Ruy Carneiro. Mas não perderão os verdugos por es- do P. S. D. do Distrito de Corupá;.conciliação da dissidência pessedista deixa os arraiais de Milton Cam- perar. agradece, sensibilizado, a bril'han-.
pos com as trincheiras arrombadas, maxime em face do desgosto dos O Estado do Rio é um reduto absoluto do P. S. Ú. Tudo 0 mais te atitude desse orgão -ressáltanclo,bernardetes. Mas é de dentro da própria tróia montanhesa que nos che- todo o resto é assim. Peguem a-Iapis e verão: - cerca de 60% dos muni: 'a cõi1§-ciência polftiea do valoroso,
gam os r?snad?s das ambições, contrapos.tas �e Verg.iIi�ho Pif-Paf e cipios brasileiros estão sob o controle do P. S. D. ! 40% a serem repar- e.leitorado deste Distrito manifes-,Pedro AleIxo. 1udo sob o clamor do funCIOnalIsmo mIneIrO em atraso tidos pelos outros dez ou onze partidos, inclusive a IJ. n. �. J: só pen- Lada na renovação das urnas anu
por mais de três meses, e do povo ululando nas ruas a gréve de fome. sal' na lei de Kepler, de atração das massas, .)lI JIleramente aplÍl:ar al- ladas, tendo a resultado da vota-Na Ballia, a U. D. N. não existe mais, porque êste é o sentido do cncnio às quatro operações, em suma, duas: a sorIla llessedista e a di- ção reàfirmado a liberdade do plei-ingresso no P. S. D. de um lllangabeirista dos 4 costados como Simões

jll1iJJUkâO
udenista. t

•
-

.
. o realIzado a 23 de novembro.Filho, e a signifícação das afinid.ades _eletivas mais ou menos goethea� Ganhou o P. S. D. três eleirões: - Uma em II;., duas bn ·16. A ('O]·s', S_ -., I aucaçÕes., (a) José Pasqualini,Jlas de Juracy e Navaes com a sltuaçao federaL..

. criou hábito". '

Presidente."

alÔDlica I
na

,i
,

Agr�decjJDe_nt_()
a O ESTADO
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A beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se apertei
eeam dia a dia.
Agora já temos o creme de alfa

ce "8rilhante" ultra-concentrado
que. se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.
Depois de aplicar este creme, ob

serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.

'

A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O ,

Creme de Alface "Brilhante" per
mi1e á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as rnan

mas e asperezas e a tendência pa-
ra pigmentação. ,

O viço, o brilho de uma pele vi- I
va e. sadia volta a imperar com o

uso dç Creme de Alface "Brflhan-]
te". Experimente-o.

E um produto dos Laboratório!!
Alvim & Freitas. S.IA..

AJUDE-OS
(nv'e JO"6tí�Ofi
para iii EU1'opa'

'.i'ari{as módicas - Rapide.
Pronta entrega,

PARTIDAS DO RIO: DUR,S
vêzes por semana,

LINHAS AÉREAS
ESCANDIN,AVAS

[]
Informaçijes e ·reservas:

os agentes em Flor,anój. ons
1 i v e i r a & C i a, - Rua

edro Ivo, 7 � P, V, igt -

ua Ten' nte Silveira, 5<1 e

as agências e sucursais da

SERVIÇOS A€RElYS
RUZEIRO DO SUL'
-

.. -.. . .

Inspetores para o
Norte e Oeste
Catarinense

Importante Companhia de Soro:
teias precisa de 2 Inspetores :para i
a zona norte e oeste catarínense, i

Carta de próprio punho com fo-I
tograifia 3 por 4, ,para a Caixa!
, ••••••..

'

•••••....•• 41'lj·.·.·.·.·.·..• f
DR. RAFAEL G CRUZ LIMA

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto In.O 1-8 _. Florianópolis '

.

é�E��OLE�'�. 'És�kêiAi i tlE '\ r
LUX{) 1942

Vende-se de 4 portas em exce

lentes 'condições, côr 'Verde (;(ifuas
tonalidades), equipado' com óti

mo rádio "Delco", faróis ',de ne

blina, farolete lateral, ventilador e

forrado com palhinha 'americana.
Preço - ,Cr� 55.000,00. Tratar á

rua Bocaiuva 1, diár.iarnerrte até

�s 11 horas.

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

A.lmeida - telefone 1.406,

•

Venha conhecer o que sio os

,,� ""JA"1 íwS"!!!!J!/t .,

:1

,
, ,
,

� CONfORTÁViL
CA81NE!

3 NOVOS MOTORES!

A rÉ 145 C�A"V;;;;;::;�:--:::---_-
Venha ver com os scus. nr6pr�i�os�0�I:h:O��l�.�D:ê�_�n:o:s�o:!;A�L:,�O!;S:..!D�E�F�Ô�R�Ç�A�!'J

,

prazer de mostrar-lhe os rnelbores caminhões do. ano
.. os únicos que são ·'�uper-Co.nstruírlos". Tôdas as

parles dos novos e aperfe içoados caminhões Ford

1948 contêm mais fôrça e �esistência do que habi

tuahnente se exige, isto. é, capacidade de sobra. O

resultado é que o caminhão trabalha mais "folgado",
corn menor esfôrço e, portanto, menos desgaste. A

') conclusão é clara: muito maior duração, mais tempo
de serviço útil. Faça-nos uma visita, o mais breve

possível, e conheça o caminhão cons

truído para o seu serviço... qualquer
que seja o seu serviço!'

,.

, .

Revendedores nesta Capital:
-

IRMAOS AMIN
Rua Duarte Schutel. 11

IftIftr8\� . 'I'nll,··lerasI.V'6 �. Irll '

�

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

(1\!
V.' S. deseja cooperar na grande obra social de recuperação

dos mendígos? Apresente sua idéia _ou ofereça seus serviços, deí-,
xando seu nome na lista de Vo'luntários da Ação Social üatarí

nense, em poder desta redação.:Arvores IFtütifel'as ''t�llxertadQs 'e iplantas 'ornamentais 'nas

,melhores "qualidades oferece o grande Estabelecimento de
:FloI'i "e 'Pomicultura

·H. 'l. (Cipper.
€arnpá.
Mun. de,;Jar�á -'Estado.' de 'Santa 'Catarina.

;Peçam' cata:lago -gratuítamente.
Registros de Diplomos

TRATA-SE de registros ,de diplomas, registros de professores, e-:

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi--
, _'

A D,IVULGA,CAO
Revisia 1do Paraná para o' Sul do Brasil

-Intereômbío Cultural
Económico Financeiro

'Púbticidade mensal. - Assinaturas e Ânu'llcio'S.
CAIXA POSTAL, 775 CURITIBA

cíal,
BUREAU UNIVERSITARIO

Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11

til andar, Cx, Postai 3932 - Rio de' Janeíre,

Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 horas, as audir;ões da

., fi Radio Difusora de L'aguoa,ZYH 's

970 kilocicloe onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLU'BE DO'ZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS· DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12, ,5- 'FElRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO PELA PASSAGEM
DA DATA, COM NÚMEJWS DE" CANTO E SHOW ARTíSTICO, ORGANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE,

B,AILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 76° ANIVERSÁRIO DO CLqBE. DIA. 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTíSTICO, ORGA-
NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUIZA CAMPOS, DAS 15 ÀS �O HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRÉE.

;. _iAS DOMINGUEIRAS E SOlRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS.

A ORQUESTRA JUVENIL DE FLORIANOPOLlS, E {í .cONTINUAÇÃO AOS SEUS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO, REALIZARÁ DIA 31 DO CORRENTE,
SÁBADO, UMA SOlRÉE NO LIRA TENIS CLUBE, COM INICIO ÀS 21 HORAS. MESAS A VENDA. NA RELOJOARIA MORITZ AO

.
"REÇO DE CItS

10,ÓO

FARMÁCI� NOTURNA
..... -, .

(EX-FARMÁCIA '1RAULIVEIRA")
Rua Trajano N° 1 7

A "Farmácia Noturna", de propriedade da Drogaria e Farmácia Catarinense S/A., comunica
à população desta capital ter sido especialmente instalada para atender permanentemente o serviço'
noturnó. \

Elâ iniciará suas atividades nos primeiros dias' de agôsto, abrindo suas portas diariamente às 9
horas da manhã (exceptuando-se domingos e dias feriados, nos quais abnrá sómente à noite).

entre

ANIVERSARIO
SR. HEITOR WEDEKIN DOS

SANTOS

Deflue, hoje, o aniversário na-

• 'talício do nosso prezado coesta,

duano, sr. Heitor Wedekin dos

'Santos,
-

comp,etente 'telegrafista do

"Telégrafo Nacional" Presidente do

"Demccrata Cluhe € prestigioso pro

-cer passedista em Camboriú.

O nataliciante, que pelo prover
'bial cavalherismo é largamente co

nhecido' e bem quisto em todo o

Estado e goza de invejável con

-ceito, contando com numerosas

:amizades. que nesta data terão ,en

·.sêjo de patentear-lhe, através sig
-nif'icativas homenagens, .a estima

-e o aprêço em que � tido, às quais
,.;nos associamos jubilosamente.·

«GélV !d d aquática»
Rio, 28 (A. N.) - Segundo des

pacho de Pôrto Alegre, um vesper

.
A juveritude Católica promove- tino da capital gancha publica uma

1'<\, no dia 3 de agôsto p. vindou- reportagem intitulada "Caçada aquá-
1'0, ás 20 horas, no Clulbe 12 de tica". Diz que o senhor Mondim p

Agôsto, .

um �andioso recital de um dos poucos proprietários de ca

piano, acargo da eximia pianís- minbão que não interrompem, du
ta senhor-inha Welrna Richter. rante o inverno, suas viagens pela

O produto desse festival ar tis- costa do mar, consideradas por
tico reverterá em beneficio do demais perigosas 'durante esta esta-'
serviço assistencial daquela orga- ção do ano. Numa dessas viagens, o

nízação .da mocidade católica. senhor Mondim deparou na areia,
Há a respeito desse serão de boa em ponto cêrca de cento e trinta

musica uma 'gTande e justificada quilometros de Cidreira, entre Mos
expectativa no seio da culta soeie- tardas e Solidão, uma foca de peso
dade local, sendo. de prever, por- aproximadamente de cento e trinta
tanto, um esplêndido êxito por 'e cinco quilos, outra foca menor I'

parte do apôio publico, em corres

pcndênoia ao valor artístico da'

jovem pianista, cujo talento .oons
tituir á, sem dúvida, o motivo da

quela aerósa expectativa.

4 �roporto moderno
Ribeirão Preto, 28 (A. N.) - Serão COM: John Wayne - Vera Rals-

iniciadas brevemente as obras do ton - Walter Brenrian '
- Ward

novo aeroporto local, que será o Bond
mais moderno de todo o interior Noprograma: 1) Filme Jornal _
brasileiro. Nacional Imperial Filmes 2) Parai-oito pinguins. Esses animais se en-
Haverá uma pista de mil e qui- zo das. Lagostas _ Short

centram na residência do senhor
nhentos metros, estação de passa- Preço: Cr$. 3,00 únicoMondim e possivelmente serão ex-
geiros e oficinas. Censura até 14 anos.

postos no Parque Farroupilha.

Quando se forem ali dOr•
agudas apôs cada refeição e desa-.
pareçam os ardores causados pele
excesso de acido no estomago, _
sim como a azia. que. é um verda
deiro vexame social, torna-.. a

vida novamente aprazível.
Porque continuar a Bofrer ,

A primeira d6se do saboroso cpt
Digestivo DeWitt. dê alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelhá digestivo
de maneira suave e p!oporciona
alivio com a primeira dôse,

:fi; Pe9B na Farmacia o

I !!�DeWift
xxx +i·:":":++:":":":":�:�:�:+}:+:+:{+� (":":":":":":':'+:�:�:�·�i·•••••••-..... +t �� �,.� W�.. = Si $ Z

'

- ;q;;z&. �t'+

����.�� eÓ. ; LOJa OIS CISEMIRas :�
:�at����é�6S:��i��:ra��� a

:1= Especializada em artigos :1:
Y!�!.!.��..I!! :f para homens ....�. :f

_..'II1II"
-__ +:'+ ;;�EBEU '·VARTADO�SORTIMENTO DE CASEMI-. �t'+

.sERVIÇO DE METEOROLOGIA +t RÃS NACIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E ·t'+
+t SENHORAS. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE +:+

Pf'evisão do Tempo, até '14 horas ... ROUPAS FEITAS PARA HOMENS.
.

�t'+l,do dia 29: ..:+ ARMARINHO EM -GERAL - CAPAS, CAMISAS, "t'

Tempo: Instável, sujeito a chu- ..t. GRAVATAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. ".1
.

'Vas; ..t. Il� ..t.
Temperatura: Em declínio; t. Tudo pelo menor preço da praça ..t.
VenLos: Do quadranLe sul, fr,es- ::.

.

'

. ., .:.
·cos; ..t+ ,.•e.�··. "'QtW.....::lhilli'Zi......... .+.

fO���:p�raLuras extremas ele hoje :i: ,Faca uma visita à Dessa Ca�a e :i:
�xima t�::_ Mínil11� 10�O. \ .i+ verifique nossos preços e artigos +1.

, A TinturarIa CruzeIro e a que f�· . , +t+
\melhor me serVf> - Tiradentes,\-t. -�-�-�-� �-���-�-�-�������-�.,.�-�-�-�-�-�-.-.-�-�.,

.

.
44 . ! .:..: w X +1

RecUai da pianista
W61ma Richter J

duas' gotos
dois minutOl \

dois olhos
cloros e

bonitos Lira Tenh Clube
Após sucessivas reuniões

diretores e sócios resolveu, o sim

pático "Ctabe da Colina", brindar,
� , ;;��.1. a sociedade florianópolitana, com

Fazém anos hoje : uma" retumbante noitada dançante.
- a exma. sra. AltnDid�IL $9V». Ae-vquc+eetarnos intormadós, entre I

"Vi.eira, 'espôsa do sr. Agenor Higi- outras surpresas agradáveis, em

-nio Vieira.; Cada mesa vendida será servida,
_ o sr. ceI. Dalmiro Buiz de Bar- gratuitamente, uma garrafa da-sabe-

TOS,' nosso distinto eonter-rãneu há rosa, champanha "Michelon".

vár-ios anos residente na .Capi lal da Dada a meticulosidade com crue

. -República; foi planejada e organizada a festa'

_ a exma. viúva Beatriz Noro- ref'erida, estamos certos do seu su

-nha Lima, dedicada professora no cesso total, marcando assim, o Li-

Grupo 'Escolar de Biguaçú: ra Ténis Clube,
..

mais uma vitória

_ a srta. Irma Schulz, da socie- para o rosário das inúmeras que.

-dade josefense;, - iá possue. Todos, assim, ao Lira, no
_ o jovem Nivaldo Lopes de AI- dia 7 de agôsto, reservando, antes,

uma mesa, na relojoaria Morttz, a

partir do dia' 2 de agôsto, segunda-
meida; -,

_ o interessante José Sérgio, fi

'lho do distinto casal Adélía Jorge feira.
--------------------------

e José de Oliveira;
- a encantadora menina Olga,

··filhinha do sr. João José Rodrigues
-Corrêa Reis, funcionário público
: aposentado.

elA eATARfNENSl
DE TRANSPORTES AÉREOS VDA

�.

INDIGESTÃO

NotíCia que causou
entusiasmo
Lísbôa.vzê (U, P.) - A imprensa

registra com entusiasmo a noticia

de que o govêrno português com

prou a Companhia de Desenvolvi
mento do Primeiro de Beira, no Ma

çamhique, pertencente a capitais
ingleses. O preço é de seiscentos Estudantes sem Caderneta,
milhões de escudos. gozarão dos abatimentos.

St::NHO 'UTA!
A ultima creação em reiri...

geran te é Q 'Guaraná KNOT
EM . G4-RR 4.FA� GRANDES

Preder iruio-o está

acompan.hando a moda.

Os,��ussos em'ma
;10bras aéreas
Berlim, 28 (U. P.) � Os serviços

secretos aliados revelam que os

russos estão utilizando em suas ma

nobras esquadrilhas completas de

aviões de caça a jato alemães. Tra
ta-se de tipos aperfeiçoados dos mo

delos -"Meserhchmitt 109" e "Foc-

ckf \Vullf 109", que eram os mais

rápid� caças alemães no fim da

guerra.

Os russos' melhor
armados
Wisbaden, 28_ (U. P.) Oficiais ser

dás forças aéreas norte-americanas
dizem que estas continuam em, si-

•

tuação .de inferioridade desespera

dora, em comparaçã'O com os rus

sos na Alemanha. Os norte-america
nos não têm mais de setenta e cinco

.

caças e trinta bombardeiros pesa

dos na sua zona de ocupação. En

quanto isso, os russos dispõem duns

setecentos caças rle primeira linha

e duzentos a tresentos bombardeiros

pesados na Alemanha.

Drs. NUNlllS VÁRELA e ANTENOR

TAVARES
Advogados

Ca�lsa civeis comerciais, natUl'áli·

zações, consultas e pal'ecercs

Das 9 ás 12 I' das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 1"

andar
Florianópolis

..

ODEON, hoje ás 5 e 7,30 horas
Sessões Chies ,

O filme que continuará em cartaz
enquanto o público exigir.

,

SEMPRE TE AMEI
(Technicolor)

COM: Catherine Me Leod - Phi
Iip Dorn - William Cartel' - Mille.
Maria Ouspenskaya Vanessa
Brown - Adele Mara
Preços: Cr$ 6,00 e 3,00
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos. poderão entrar na sessão
de 5 horas.

não

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
DAKOTA

•• � •••••••• "!" •• 1 •• " ..

RITZ, hoj-e -ás 5 ê 7,30 horas
Sessões. Chies

Peelro Lopez Lagar - Zully Mo-
reno

TRAGICA SUSPEITA
No programa: Cinelandia Jornal

- Atualidades Nacional - Atualí
dades Warner Pathé - Jornal
Preços: Cr$ Cr$ 4,80 e 3,OU
Censura �té 14 ano�

ROXY, hoje ás 7,30 horas
Ultimas Exibições

1) A Marcha da Viela - Nacional
"Globo" 2) Gilbert Roland· - Mar
tin Carralaga

JUSTICEIRO ROMANTICe'

3) Frankie Darro - June Preis-

PEQUENAS COQUETES
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

RITZ, domingo
.

MAR VERDE'

'FÁBRICA DE FOSFüÍ'l.OS (PRON.
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq�linário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo·Alegre - S.· c.

I

Vende-�t: Ih. só maquinário
Informações com A. Wehmut'l

Brusque - Santa Catar�a"' .

COSIN;HEIRA
Precisa�se de uma que durma: fél.

ra do emprego.

Informações, rua Rio Gran(l� do
Sul '1. 22

PAGA-SE BEM

VENDE-SE
Vende-se finíssima sala de jan

tar em estilo Renascença', inteira

mente trabalhada a mão e ainda

não usada. Tratar à rua Saldanha

Marinho, 16.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por que existem
nações rivais?

h falta de realismo da politica
exterior dos EE.UU. impede \.
que se enfrente sensatamente
as divergências existentes com

a Rússia, encontrando-se uma

solução satisfatória. Leia- êste
atualíssimo artigo em Seleções
de Junho.

Também neste novó número:

AGORA PODEMOS EVITAR OS
RESFRIADOS: Embora os médicos
não possam curá-los,. conseguem
írnpedí- los. Como a aplicação
da penicilina pulverizada deu.
por acaso, a chave desta vitória
científica .

• � •••••••••••••• 4>.6.

ENTÃO, VAI DEIXAR DE FUMAR?
Comomuitos fumantes.você tam
bém descobrirá que fuma mais

por costume que por gôsto. Es
tude as influências psicológicas
que tanto domínio exercem sôbre
milhões de homens e mulheres,
em todo o mundo .

• • • (I •••• (;. <& ••••••••••

QUEM NAO COMPARECEU AO
ENCONTRO?UÍnjovem norte-ame
ricano jurou voltar para casar-se

com a noiva dinamarquesa que
prometeu esperá-lo ... O destino,
porém, impediu que se encontras
sem no dia combinado, embora
ambos chegassem ao local mar
cado para tornar realidade o
enlace com que sonhavam.

São ao todo 25 artigos de gran
de interêsse, mais a condensa
ção de um livro famoso, neste
novo número de Seleções, a

revista lida pelas pessoas bem
informadas em todo o mundo.

COMPRE

SELEÇÕES
DE JUNHO

Agora a venda

A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 9 IDIOMAS

-,

. . . . . . .. . . . . . . . . . . " .

• • ,...••••••••• • ••••••••••• t! •••

Escritório de
,Advocacia

DRS.
José P inós Pereira

Sebastião Adroaldo Pereira
Gabriel Pereira Borges Fortes
Rua Vigário José Inácio n. 358
Porto Alegre :» Rio G. do Sul
•••••••••• oe •••• .. .... � ...

Sala D·O centro
PRECISA-SE

Tratar à rua Tiradentes no 5
Telefone 1393.

PARA OS APARELHOS

ELÉTRICOS PORTÁTEIS

Condutores P1RElLI

isolados com borracha

Eletricidade. é hoje sinônimo de confôrto, em

todos os sentidos É a enceradeira, o aquecedor,
o fogão elétrico Uma infinidade de aparelhos que

exigindo apenas um simples gesto para entrar em ação,

encontram sempre tipos adequados de fios e cabos elétricos

Pirelli, para a sua eficiente aplicação. São técnicamente perfeitos.
Pioneira na produção de condutores elétricos, com 75 anos de ex

periência mundial, Pirelli pode garantir ó mais alto padrão técnico .

I
I.

Pirelli S. A•• Companhia Industrial Brasileira

NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO

B.
EXIJA SEMPREVESTA MARCA

Std·P8.17

Um condutor

de qualidade para
cada aplicação �. �

,.JD..

� .Mbn.
I' .r��fi

[�I 111
�' /1 Ir!:./ �� C�UIO'��

Cabos de energia
.

Cabo5 telefônicos Fios para enrolamentos Condutores/paM dtlto Condutores para rádio para enceradeira

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

I .

•

+.+
/ EDITAL

HÁ 17 ANOS FAZEMOS:O Escritório do 'Partido Social Democrático, a nua Felipe Schimidt
N. 42, atende aos seus correligionarios para .qualif'ioação eleitoral

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

Produtos V··eterlna",OS
o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florjanópolís)tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários Fazendeiros.

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

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros, de 100 comprimidos de

C,60 e.

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
lOi! cm3.

SóRO ANTI-TET"ANICO: ampolas de 20 cmâ.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas 'de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.

VACINA_..,ANTI-Ro\BICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
de 160 cm3.

D0S dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativarnen;
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden-do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário

:0 preparo. dos me��os que, assim, serão sempre fornecidos com abso
íuta garantia de atividade máxima.

. �r�vemente o Instit.ut,o Pinheiros apresentará outros produtos ve-
'

tennano� de ?rande efIcacia, como: Terneri,na (Buco-Vacina contra
diarréia I��e?ClOSa �os bezerros), Stilbestrol,·e ainda, Vacina Contra a
Rouba AVIarIa, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

Qu�isq.uer co�s�ltas sôb�e os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serao prontamente respondidas pelo Departa- DIREÇAo:.nento de Veterinária. '

Amélia M PigOZZiPelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten-
derá diretamente a todos os pedidos dê seus produtos, quando não eu

centrados na localidade de residência do solicitante.

Para os interessados diretamente:

MINISTÉRIO DA JUSTICA: - naturalisação e direito do estran

geiro. titulos de cidadanía.

MINISTÉRIO DA EDUCACAo e Saúde Publica: registro de di

plomas. colégios e professôres. Subvenções. Recursos. Analise
e licença de produtos quimicos e farmaceuticos. alimentícios
(vinhos. etc.)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA: Produção Animal. Produção
Mineral (jazidas. licenças. pesquisas).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: Marcas,I)·Patentes. Nome comer

cicrl, Invenções. Privilégios.
PROCESSOS EM GERAL EM TODAS AS REPARTICÕES PÚBLI
CAS NO D. FEDERAL. IdSTITUTOS. BANCO DO BRASIL. CAIXA
ECONOMICA FEDERAL. Dam.os amplas referências bancárias.

PARA OS ADVOGADOS: Processos em gráu'de recurso. e de

competencia .originária. no Supremo T';bunal Federal. Tribu
nal de Recursos. Sup. Tribunal Militar. Tribunal Marítimo. Tribu
nal Sup. do Trabalho. Tribunal Sup. Eleitoral.

PARA OS AEROCLUBES: Ampla assistência burocrática e

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

ESCRITÓRIO FERNANDO DE CASTPO
Rua México, 41.10.0 - Rio
Fones: 42·7294 e 32·7399 (rãde interna)

+ • +

DATI LOGRA FIA
Correspondencla
Comercial

Confere
Diploma

METODO:

Moderno s \ EfltientR

RUA CARVALHO. 65
.

De ordem do senhor Engenheiro
diretor de Obras Públicas do Es

tado, devidamente autorizado pelo
excelenUssimo Sr, Dr. Secretario
da Viação, Obras Públicas e Agri
cultura, faço público,· para conhe
cimento dos interessados, que
serão vendidos em hasta pública a

quem maior lance oferecer acima
da avaliação, no dia 5 de agôsto
próximo, ás 10 horas, no pátio des
ta Diretoria, dois caminhões marca

Chevrolet, tipos 1.!}37 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

Dr. CL"RNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• cível

Con.tituição d. Soci.dad..
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rio.

E.orit. -- Praça 15 d. Nci•. 23 •

l°. Clndar.
R•• Id, - Rua Tiradent.. 47. IFONE •• 1468

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

Muitas felicidades pelo nascimeD
to de seu filhinho I
Mas, não esqueça. que o melhes

presente para o seu "PIMPOLHO�
é uma caderneta do CREDITQ·
,�{UTUO PREDIAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

artigos I

grande I

atuali�ade :
COMPRE SEU EXEMPLAR I

HOJE MESMO I
' I

.

3 '
I

Cusla só c-s ,00 I

_________ .J

Gtenção, Snrs. Industriais!
'VENDEMOS OS SEGUINTES MA

QUINARIOS
1 Máquina p/beneficiar arroz,

-com pouco uso, da afamada mar-

-ea "TONANNI" com dois brunido-
,

res e classificador de tipo "TRIER"
-eapacidade para 60 sacos de 60
-quilos, beneficiado" em 10 horas
-de serviço,

.. Motor DIESEL, sueco, de 2.0
"H. P. efetivo, da afamada marca

""BOLLINDRS", completamente no

'voo

1 Dinamo -para 6.000 velas, cem

'instalações completas, isto é, qua
-dro de mármore com reostato, am
\l)erimetro e demais pertences,

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

2 Tratores "FORDSON", sendo
um funcionando e/ outro desmon
tado.
i Trilhadeira p/urroz. com capa

cidade para 250 sacos diários.
•

i Arado de dois discos para tra-
tor, marca "OLIVER".

,

i Semeadeira de oito linhas,
americana, marca "THOMAS'"

p/arroz ou trigo.
Os interessados queiram dirigir

se á IRMÃOS GLAVAM, Florianó

polis, Rua João Pinto, n. 6 - Cor

respondência para Caixa Postal 42.
Fpolis.

Ácido sulfúrico; 2 Tor rés metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydrâulico, marca. Blachlaw Jack, para 12 toneladas; 'Ba
teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada' com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

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

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de, fio f'lexível ;
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 de ar; bomba completa
para tambôr 'de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventfla-.
dor.

,

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

\

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro n" 22 ----: 20 andar - Telefone, 1.388.
�---------------------------------------------- -----

Regi'itradoras "Riv'"

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CI.A.
Felipe Schmidt, 2 - 1° andar

TINTURARI'A C"RUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma ehopeos

'Profissiona competente - Serviço rapido e garantido
---_----..,.---;"--

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas

RIDIO IUBA' ZYO 9
1530 kilociclos ondas médias de 196 <metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Guiá do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

'{'eços.' " .

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

'Parar 'í e Santa Catari.na.
"

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

•

PRECISIO
Dlluea, igualada!

-'-e

comprovada
oficialmente

À Estrela no mnsttador iden
tifica e Mo d e I o Teddington
como o relógio de pulso com .

máquin_a de tipo igual à do
que obteve o melhor resul
tado de precisão atá hoje
registrado em Te d d i n g to n •

Em Aço • . • ,Cr$ 990,00
Folheado. • . . Cr$ 1.2!iO.00
Ouro 18 Kt••• Cr$ 3.000.00

!

Teddington nas boas relojoarias da
cidade, e orgulhe-se de. possuir o

relógio de pulso, cuja precisão -

jamais igualada por qualquer outro
- foi oficialmente comprovada pe
los famosos técnicos do Observatório
de Teddington,

Concorrendo à Prova Internacional
de Precisão, promovida todos os anos

pelo Observatório de Teddington,
Inglaterra - Omega obteve o melhor
resultado de precisão até hoje alcan--

I çado por um relógio. E para tornar

inesquecível esse sensacional triunfo,
foi criado, então, o Modelo Ted
dington ._ com máquina' de tipo * Em Teddington. anualmente é

igual à do que conquistou tão bri- disputadoomorded<preósãop4rA,

4
'

relógios de todos os tipos. Omega.

___l_h_a_n_te__r_e_su_lt_a_d__o_._E_S_C_O__I_h_a_o se_u__d,_té_m_<_st_<_re_co_rd_e_d_<s_d<__I9_J_J'_.� ��
_

_

OME A
OMEGA

. PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORlOGERE
GENEBR,o. - suíçA

•

I
Encerador
Tendo necessidade de comprar

uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,
afim de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de
apelar para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir. reunir a

importância necessária á referida

Iaquisição. Muito grato fica-lhes o

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA ..

.............
"

.

CASA MISCELANEA diltr·
buidora do. Rádiol R.·'C. A
Victor. Válvula.' e OiICOI.·
Rua Conselheiro Mafra
----_... - ..--------

OOIlPANIIIA -AtlANtA DA 1m·
...... _ 117• ...;_ 1Ue:' lAIA
0'90101 • ...ullPO.nl

Cifra. 'do Balanco d. 19441

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidarle.
Recete
Ativo

•

•

80.900.606.30
5.978:401 ô755.97

,

,67.053.245,30
142.176.603.80

CrI
Cr$

Siniltrol pagol nOIl 61timol la ano.

Relponlal 'lida<ie.
98.687.816,30

• :76.736,40 J .306.29

Diretorell

Dr:-Pamphilo. d'Utra Freire de Carvalho.. Dr: Pr8ncl1co
de Sã, Ani'io;Manorra,: Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

Não perca. Item:po!
Telefone para a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
�ua encomenda tl�pográfica, Serviço Esmerado. Entrega
imediata. Preços sem concerrencie,

CESTA DE NATAL

�
Agente nesta Cidade:

B.SOUZA
Caixa Postal, 326

Assegure desde já um

NATAL FARTO \E FELIZ
eemsãcrtficio fmanceiro, adquirin
do, em suaves mensalidadee uma

F"AR�ACIA ESPE-RANÇA
fio F.r��.tleo 1fILO UUS
Boje •••ata .., ••rã .... ,referttla

.n.... _el••ata ••tr....ina - B.....iUU· - Perta
••rt.. ..:... ..nte.. •• lteI'AellL

,

�u••Ctt__ • exata ....."la... l'eeelllIirt. .6411...

BOM NEGOCIO'
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ ZOO.OOO,OO renda
oert« de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

(Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIÁ 31 DE JULHO� SÁBADO, COM INíCIO ÀS 21 HORAS, "SOIRÉE" PROMOVIDA �PELA "ORQUESTRA JUVENIL"; DlA 7 DE AGOSTO, SÁBADO,' COM

INíCIO ÀS. 22 HORAS, GRANDIOSA FESTA COMmSTRIBUIÇ�O· DA SABOROSA' CHAMPANHA ·'MICHELON". RESERVA DE MESAS NA RELOJOARIA

MORITZ, A PARTIR DO DIA 2 DE AGOSTO, À RAZ�O E���R_$;;:",.�6:::;�_,�OO:::::_=_.. """""",,,,,,,,,,,,,,,,..,,__,,,,,,--�=�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""'F�""""::======--

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Uboque degrande responsabilidade
Paula Kaml's e 'Flgueirense iniciarão dumingo o segundo turno

caiuva uma grande e entusiastica ficarão terá que lutar muito para am encontro C01110 se vê dificil de

assistência. conservá-la. O Paula Ramos está prognosticar.
O segundo turno do certame, pelo em condições de subir, hajam visto

Ou o Paula Ramos vence o Fi
visto será repleto de surpresas. O as suas últimas performances. O Fi-

gueirense ou constituirá leve amea
Avaí na ponta da tabela de classi- gueirense foi infeliz no 1° tuno,

ça 'para O' Avai. O Figueir-ense- por
prevendo-se porém amplas melho-

sua vez ou ganha subindo para o
rias no turno que vai se iniciar.

segundo posto ou irá fazer corupa-
Quanto ao Bocaiuva. as possibilida-

I' I t
.

I
.

B
.

. .. ._ _ n lIa ao an ermnla que e o OCaIU-
des de vitór-ias sao cxcassas, a, nao

I 1
va.

ser que novos e ementos ven .iam a

I •.

reforçar o conjunto. Contudo, todos Aí está uni cotejo de grande res-

os encontros futuros irão agradar. ponsahilidade para os dois r-ivais,

em cheio. I Quem terá a ganhar é o público
O prélio de domingo reunirá no que apreciará a partida a qual desde

gramado da F .C. D. os esquadrões já está despertando enorme interes

do Paula Ramos e do Figueirense, se.

Para o próximo domingo, em

prosseguimento do campeonato da

cidade, está marcado um cotejo ver

dadeiramente sensacional, que por
certo levará ao estádio. da rua Bo-

,

Vasco, Flamengo e Flum nense

estão desgestesos tum o Olaria
Rio, 28 (V A.) -_ Os clubse da

I
te, não pode deixar de causar sur-

Federação Metropolitana (Flumí-. presa, considerando o cavalheírís-

nense, Flamengo e Vasco) estão mo dos dirigentes do gremio da

desgostosos como Olaria, pois, em rua Bariri.

dois dos jogos disputados sábado e A propósito das agressões acima,
domingo em seu campo houve ten- dizia-se que o Colégio de Árbitros
tativa de agressão aos árbitros. É iria representar junto à presidência
um fato lamentavel, e, que realmen- �ontra o Ola:ria.

/
�---------------------------- ------------�,----------

as UllmpíadasUm êxito frnaocelro ------�----------------------------------,

/I'� 'f10SVAf)CJOS'-

�,-"
- �

'"

Londres, 28 (U. P.) _ Uma vista

d'olhos passada nos livros revelou

que os jogos olímpicos serão indis
cutivelmente um êxito financeiro,
pois pelo menos já se teve dinheí

;ro suficiente para enfrentar as des-

pesas.
Autoridades britânicas revelaram

qus uma soma em esterlinos equiva
lente a dois milhões de dólares .i á
deu entrada nos cofres dos organi
zadores da competição.

EUmtnados earíeeasmineiros pelosos
Rio, 28 (V .. A.) _ os cariocas estão classificados para a final do

Campeonato Brasileiro de Voleibol. Os quadros representativos rio
Distr-ito Federal eliminaram os mine.i.ros, por 2-1 no encontr-o das
equipes masculinas e 2-0, no das femininas, no embate realizado dornin
go, em São Paulo. Assim sendo, os metropolitanos enfrentarão os

vencedores dos jogos entre paulistas e ganchos, os quais medirão fôr
ças esla noHe, na s'Clgun'cla pal'ti1da da melhor ele três". em São Paulo.

. _ _ _--_._-_ \; -- .. _ .. _ - _- .. -- _----_.---_._-.. --_ .. _ .. _-. _ .. _ .. _ _ __ _ .. _ .. _ _ _-�._ _-._.-Duas provas de fogo para a
brasileira de basquete

se·leção
I

I

� \;JU.RITY I
�- TI�A()ENTES·-f9-FPVLIS.r:

IjAFtRTINGAY, 27 (G. P.) - O quinteto de basket do Brasil terá
duas provas cle fogo em datas seguidas nas eliminatórias a serem ini
dadas na manhã de sexta-feira. Os hrasí leiros 'sexta-feira lutarão com
o poderoso f'ive " da Hungria. No dia imediato, isto é no sábado a

seleção cio Brasil terá ,pela .Jrente a sua tradicional riv�l a re,prese'nta-
ção do Uruguai.

'

A NOVA DIRETORIA DO
FLAMENGO S, C.

Recebemos e muito agradecemos
a comunicação de que ·foi eleita, an
te-ontem, a nova diretoria do Fla

mengo S.' C., de Capoeiras; cuja
constituição é a seguinte:
Presidente _ Agenor Póvoas, ,

Vice-Presidente _ Leodegardo

CRUZ E SOUZA X IPIRANGA

Domingo último realizou-se no

gramado da Vila Operária um jogo
amistoso entre os conjuntos efeti
vos e suplentes do Cruz e Souza e

do, Ipiranga, vencendo o primeiro
por 3 x 2, tentos de Zeca (2) e Díco,
para o vencedor, e Marreca e Mandi-

I

Ramos, co para os vencidos. Os quadros
1° Secretário _ Mário Nunes, jogaram assim constituidos : Cruz e

2° Secretário _ Bento Pascoal Souza _ Bazinho, Olivéro e Teodo-
Ramos, 1'0; Bion, Cazuza e Jairo; Arí, Dico,
io Tesoureiro - Abelardo Santos Bertinho, Nílton e Zeca.

da Silva, Ipiranga _ Silvio, Serapião e

2° Tesoureiro _ Gentil Sousa. . Apolônio; Zininho, Barata e Gerson;
Comissão de Sindicância: Heitor Alica, Maneca, Mandico, Flãvio e

Dias de Oliveira, Aldo Silva e João Hazan. Na partida preliminar, dis
Santana. putada entre os esquadrões suplen
Presidente de Honra _ João D. -tes venceu o Ipiranga por 2 x D.

de Oliveira. .

Diretor esportivo _ 'Osvaldo Cel-
. .

so Ramos.

Guarda-esporte _ Lauro
.reira.

Fer-
DIRCEU ,GOMES DEIXOU O FI

GUEIRENSE

Segundo informes colhidos pela
nossa reportagem, por motivos par
ticulares exonerou-se do cargo' de
diretor do Departamento de Fute
bol do Figueirense o sr. Dirceu Go
mes, cuja atividade no alvi-negro
foi das mais brilhantes.
Com a retirada dê Dirceu Gomes,

perde o Figueirense um de seus me

lhores dirigentes.

ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DI
RETORIA DO IPIRANGA

No próximo sábado, ás 20 horas,
será eleita e empossada a nova 'di
retoria do valoroso Ipiranga, do

distrito de Saco dos Limões, para

a qual estão convidados todos os

associados c simpatiantes do clube
alvi-verde,

EM CROMO
COM SALTO OE
BORBACHA

consumidor'

-

. PRETO

110,00 ������
Da fabrica ao

. .

-8���
•..reune som ... acabamento ••

solidez••. , no piano perfeito!
Além de vários modêlos para,
pronta entrega ... êste maravl·
lhoso piano pode 'ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

ScbwartzmaUD
São Paulo

Av. Ipir�nga, 714 - Tel. 4.�478
Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 257·A-Tel. 32·7522

REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis
,. ••••••••••• �. • ••••

0

•••• I'
••••••

Gratifica-se I ..
-

COM CR$ 10lJ,OO

C·
\

Quem entregar na la.

Teleionice, uma bolsa

preta que foi perdida.
contendo 2 chaves, 15
cr uzeiroe-e varios outros
obietos.

••••••• 0.0 •••••

CHEFE DE:_ ESCRITóRIO
Firma industrial precisa de pes

sôa com prática de escritório e de

escrituração mercantil.
Cartas para Chefe de Escritório,

Caixa POEtaI, 139, mencionando ha-

I
bilitações e pnetenções .

Guarda-se sigilo .

•••••••••••••• •
1
••••••••••

Dr.

A. DAM4�CENO DA' -SILVA
ADVOGADO

I _.
- ",

Ações civeis e. comerciais

Esc.�Rua JoIo .Pinlo. 5-Térreo
. '�' .. --" :- -.<..

'

(Anexo ao jõrnaf;iO Eslado .. )
. .

FlorianópoH'.i ,Sánla C�larin4
.

I
..............

Só B ��i�::li�J
dent-es. 4:4 .

Tira-

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

COMERGIANT.B: .,á 1IIIl .
�o à Biblioteca do Oeatro�
1lf!mioo XI • Fe..-erela"o.

. COa,.
tribuirb, q_im. pera 'It fOllD,f'

i .. . .ç.6o .cultural doe eatll-rúl�

t
de amanhAI

("c.inpanba pró-li'ft'O"
t:'.. '- XI d. .....retro).

..

NÃO ESQ UE ç Ar
A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profissionais da
cidade para lavar, passar e tin�
pelo sistema suiço.
R. T'ir'ade.ntes 44 - Fone 1022•.

.......... ,

.

OOIEN'(.1.A1i1 lJ�RV�."'A�
('�I!III 011 IIU'o'_r$U'''' 4tt �iI',.l!"�<alW\

�..-:o'f.. .., �O.J1I� �"."1:I"f't;IJ3tfJ, f9":.I:1!t4..'ii
""t.s.4_ "DI! tem�f). d... u .. l� �
+'b�l!r,t. rtem�.H"Yehl. n elllll""'llI"""'�
4"-.,.",, (�"Ito .b lfmOI!'�lIlf.i&. �i. .e<I�
.r...�tI'jt'!u· "'!ii i'!l�h--!* .. ,!... ",f...t..4_ �'1
" � "\\lI>"o'l'ml.t .. ,f...::_ O �1""�C!lt 'IIi..
.",,,,,1 ...... n"�l'I�a.. mieJllmü lf.....
I,'. '111m! A_1IIIhlll�d�rf•. fUi. \lU.".�
..... ��tt....._"""""I,. .... 'N>fr .1.""$"-�IJ)" "tI)1""'1I:I�. 1t1l!l(
liI7�õlt_ RI). li_la DCNlGlon !SI. _
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InfolO.nacões
,

SEGuNDA-FEIRA
Expresso São otstóvAo - Laguna

7 horas. I
16 horas.

IAuto-Viaçao ltajal - ltajal .:._ Ui bo-
Expresso Brusquenae - Bruaque -

raso

Expresso Bl'll8Quen.Be - Nova 'l?ento
- 16,30 horas.
Auto-Vlaçao Catar1nense - JomvDe

- S horas.

Auto·V1aQâo CatarlneJllSe - OuriUba
- 5 horas.

.

Rodoviãrla Su],.BraaU - POrto Álegre
- 3 horas.
Rapldo Sul.Bre.sll'I!!ro - JMnvn. -

As 5 e lA horas.
'l'ElRÇA-FELRA

Auto-ViaçAo Catarlnense - POrto Ále
gre - 6 horas.
Auto-VtaçãlO Cat.arlIlense - Curitiba

- 5 hOrafl
Auto·Vie.Qâo catarlnense Jolnv1le

- 6 noras.
ASSINATURAS Auto-víacão Catar1Il.enS41 '1'llbario
N C i·-J - 6 horas.• .p... Expresso SAo CrIstóYAo - Laguna -b. . - . . . . . . . . . Or$ H._ 7 horas.

.....ar., erg "._ Emprêsa Glória - LquIIa - 'I*,
"'-"--r. Cr' III.lI. e 6'f.o horas,
......--_. • • • • • .

Expresso Brusquense -. Srusque -

1iII.. .
- . CT' " � 16 horas.

....r lse , Cri A·,to·Viação ItajiM - ltajal - 115 ho-
No bt.rier ras, .

Rápido Sul BrllBllelro - JoJnvUe .- la
bo ..... ,.... crt 1M." 5 e 14 horas.

......r•....••. CrG ..... ! Auto.Viaç§�U�!:= curitiba
!'rl.estr. . . . .. CrI

11'''1'
- 5 horas.
Auto-vtação CataI'inense Jolnv1le

....r. � Cri _ 6 horas.

Auto-Víaçâo Cata<rlnense Laguna
btad.. ..CU.Dto a•• lratil - 6,30 horas.

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - la
5 e 14 horas.
Expresso Slio Cristovao - Laguna -

7 horas .

Expresso Brusquense - Brusque -,
16 horas.
Auto-Viação ltajal - Itala1 - 115 no

raso

Expresso Brusquense Nova Trento
+e 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - P6rto Alegre

- 3 horas.

t O ESTADO
, ........ 0fieI.u. na 1'"
t 1'IaW .. I

I DI,.tqr: RUBENS A. RAMOS
�e. DIr...e.......

IDDNBI NOCBTI'
Dlretw •• 1tM�1a I
GUSTAVO NEVES
Cllflle ti. P....u..lo:

Ir&AN€I8CO LAMA.lQUJI
CINt••• "Jlrado:

IIIDQI"Df CüRAI· DA 8ILTI
ltatresentallt.:
A. S. LARA

a........01' Dant.&. •• - r
.ndar

"... 11-1124 - Rio tle "....r.
RAUL CASAMAYOR

__ !r.U•• ele OU...lr.. =1
I� ...ar

1'111. 1-117' - 8&0 P•• '.

,.i

o. .dei.ata. .ena. •...

••bUeados, Dlo serl.
.e.,ol..ld-.

I
A tllr...lo nlo s. r",,8111-"

aaldUza pelOll cODceitel!,
••Itldos noe .rUe..

..

......d..

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 - 12,:jO'- .Sul
Quarta-feira

PANAIR - 9,40 _ Norte

CRUZEIRO DO SUL - 11,00
Norte
VARIG � H,40 - Norte
,PANAIR - 12,47 - Súl

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

Norte
CRUZEIRO DO SUL _ 15,30

fluI

Se:eto,.feir&
CRUZEIRO DO Sm. - 7,28

NDrte
PANAIR _ 9,40 -_ Norte
VARIG - 11,40 _ N0t:te
PANAIR - 12,47 _ Sul

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

Norte

D01Jfingo
PANAIR - 9.40 - Norte

Sul
CRlI'ZEIRO DO SUL _ 11,00
PANAm _ 12,47 _ Sul.

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos

- Curitiba Estados Unidos ,da América do Nor-Auto·VlaçAo
- 5 horas.
Râpldo Sul Brasileliro - JolnVU. -

às 5 e 19 horas.
- II horas.
AutO'Vlacão 'Catarlnense

- 6 horas;
Auto·Viaç.Ao Catarlnenee

- 6 horas.
EXDr�sso SAo OrlStovAo - Laguna -

ciais atenções de seus amigos e
7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque - clientes.

14 horas.
Auto·Viação ltajal - ltajal - 13 bo·

raso
• . . . • . . . . . • . • • •. • •.•••••••••••

_E=:C:r:.-usqU«l'se
- NoYa Trento

VENDEM-'SE tPDR MOTIVO DE
Expresso Glória - Laguna - II 1/2

e 7 112 boril8.

uters I

Horario das empre
sas

.

-rodoviarlas

JolnVUe

QUINTA.FEIRA
Auto .. Viação Catazínense

Alegre - 6oLhoras.
Auto-vtacãc Cata!l"inense - Curitiba

- 5 horas.
----

Auto-Viação Catarinenee
- 6 horas.

Auto-Vtação Catarinense - TUJba!I"Ao
- 6 horas.
Auto-vtação Catarinense - Laguna

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

7 horas.
Emprêsa Gl6ria - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquenae - llru,sque -

16 horas.
Auto-vtacão ltajal - Ita�al - 115 bo-

raso .

Rápido Sul Brasileiro - Joinnle - AI
5 e 14 horas .

Empresa Sul'Oeste I,tda - Xapec6 - As
- 6 horas.

SEXTA-FEmA
Rodoviârla SUl Brasil - PÔl"to Álegre

- 3 horas.
.

Auto-Viaçao Cata!l"1nense Curltiba
- 5 horas.
AutO-Viação catarine,nse - Jolnvlle

,- II horas.

Auto·Vlação CatIt«'lnen'se - LaJrutna
- 6,30 horas.
Expresso SAo Cristovão - Laguna -

·7 horas.
Auto·Viaçlio ltajal - ltajal - 115 bo-

·ras.'
.

Expresso Brusquense Brusque
16 horas. '

Râpldo Sul BrasUeif'o - Jot.nrv1l. -
à!I 5 e 14 horas.

SÁBADO
cat.arlnense

POrto

Joln\'fle.

TubarAo

o VALE D0 ITAJ.U
Proeu:rem na A��.f)I&

ProgresH,
LIVRARIA 43,�

ROSA

de naturalizacão
,

despachado?
Escreva s'em demora ao Escrito'rio Juridico e Administrativo

Caixa Postal 4.132 Rio de Janeiro solicitando informações. Es�e Es
critorio se encarr�ga de acompanhar e requer,er no Minist,ério da
Justiça o que necessario for á sua ponoessão, bem como, de registro
ce diploma, divórcio e novo casamento, certidão de nascimento e de
'pasamento de qualquer parte do Paíz.

Seu processo
ainda não foi

__",",w_ •••=�=>_1. ���,J'"
Use em seu carro

Faróis�- - ! '/.tO SEALED

lf.1II"" BEAM

�\ r ���m:d::�:=a ::e::;'( estã condensada nos Faróis

Guide "Sealed Beern", de dois
focos e ampla luz difusa! Os

,\11\, Faróis Guide "Sealed Bearn",
�

por serem hermeticamente ve-

McC

dados, não perdem sua lumi

nosidade pela penetração de

pó ou detritos - e não se

apagam nem mesmo quando
uma pedra da estrada quebra
suee lentes. Eis urna dupla:
garantia para sua proteção,

P'lItODUTO 11>4

GENERAL MOTOR.

Dr. Lindôlfo A-. 6.
Pereira

Aclvogado-ContabiUsta
Civet -- Comercial

Conatituiçõu c:i� aociedad••
• ..rviçoa corel\:ltoa. em gerol_

Organizoçãq contabel•.
Registros. marca. di.pon'do.
no Rio, de con"plUldente.
E",:ritório: Rua Alvaro d.

Carvalho ri, 43.
Da. 8 ã. 12 hora••
Telefone 1494

Pua vendas e serviço procure os distribuidores e concessionários da

GENERDl MOTORS DO BRaSIL S. D.

I

............... !' •••••• • • •• • •••••••

o Crédito Mutuo Predi�� oferec'
aos seus associados o melhor pia
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,oq
mensais.

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

Telefone a esse
-

número e a bt.
cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràD'"
'damente' irá buscar seu lento.

R. Tiradentes, 44.

I(U" VOLUNTÁRIOS DA PÃ TRIA N." 68 _ 1,0 ANDAR
o .. ,,, .. posrA�. 511) - rE�EFONE 66.0 _ ttLtGR .........S: .""01[Cl01l ....

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

FLORIANOPOLIS
#

.

·SRS. ASSrNANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

'Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

inicial de Cr$ lu,oo apenas.
Participação nos lucros

pessoais, conce-

0
o .

Alugo-se
Linda e confortavel resi

dencia, recentemente cotrs
truida à rua Souza França.
Tratar com o proprietario

à rua BJuml3nau n. 68:
•• • .. •

0,0 •••••• .'

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICASlt

Elixir de' Nogue ira;
M.dicação Quxiliol' no trotame:nto

da .HUi"
.

.

OJeo de Peixe
COMPRA-SE QUANTIDADE E

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

o Batalhão Barriga�Verdê
foi constituldo de catarlnens�
destemidos e o "Colégio BIU'-I
riga-Verde", usará a mefulUi
bandeira.

Escritório reCêm organizadO,
precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos .de fãell venda, e com
boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, '20 andar, das 8 ás 12
......................

CHEFE DE ESCRITóRIO
Conhecedor de tudos os servi

ços 'de escritorio procura coloca
ção na Capital ou uo interior. _

Cartas pal'a"CHEFE" Rua Vidal
Ramos, 52 - NESTÁ.

êõfré�-Beí1ã
Vende-se em ótimas condições.

Dimensões internas: Altura 61
ctms. Largura 47 e 36 fundos.
Trata-se à Rua Conselheiro Ma

fra no 35 - nesta cidade.

Cr$ 20,00 além da jóín

REEMBOLSO POSTAL
Para casemi'ras, linhos, ,brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-ae sigilo.
r.aixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

. Pedro Medeiros, Auxiliar

Seu Terno tem manChas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

te e, paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral' reabrirá seu e5critório

(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe-

Rua João Pinto, n. 32 - Floria
nópolis - Santa Catarina

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

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,
Chuveiros Elétricos, Ferros de en·

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Ser.viços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso.

VIAGEM
Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, i rádio marca

Es'parto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, 1 cristaleiro e di
versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á Rua Bocaiuva.,13

LIRA TENIS CLUBE

PROGRAMA PARA O MÊS DE JU·
LHO DE 1948

-

Dia 31 :_ SABADO - SOIRÉE
com inicio .as 21 horas.
SERVIRA DE INGRESSO O TA.

LÃO DO MÊS DE JULHO.

..-_..-_._'.-.._._......-.-.-.._..-._.'_-.-.-_-_-......._...-_._-_·.-_w_..-.·_·_-_·_-.·_-.........-_-,,;w_-..

Representaç� es
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM S_�O PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF, DE PRBIEIRA ORDE:\I.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 SÃO PA'CLO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje no passado o Secretário da Justiça. Bducacão (I Sa�d.,
,

,_ visitou a Departameoto_ de Educacao
.

A data de hoje recorda-nos que: Em visita ao Departamento de Educação, o sr. dr. Armando Sl-

-em 1635, chegou à Santa Luzia rnone Pereira, dígnissirno Secretário da Justiça, )�dLlc.a(iã<) e Saúde;
do Norte (Alagôas), o General Ma- foi ali r:ooebido pelo sr. professor João dos Santos Areão, que está resp09-

tias de Albuquerque que se reune dendo pelo expediente do. referido Departamento. O ilustre titular da.

ao Conde de Bagnnoli; Educação percorreu tódas as dependências do estabelecimento, deten-
- em 1819. nos serras de Santa- do-se em palestra com os chefes de secção .e havendo, antes de l'eti-'.

Ana, Bento Gonçalves da Silva, com rar-se, declarado ao prof. João dos Santos Areão que está resolvido a:

seus intrépidos soldados, derrotou' promover 'alí vários melhoramentos, com fim de possibilitar a maior
um destacamento corr-ientino, sob eficiência ao aludido Departamento.
o comando de José Lopes, do 'Exér- O sr, dr. José Boabaid, Presidente da Assembléia Legislativa 110"

cito do General Artigas; exercício do cargo de Governador do Estado, recebeu o seguinte otele->-
- em 182'2, três canhoneiras do grama:

General Madeira foram repelidas
pelos atiradores brasileiros no com

bate de Fusil, na' Bahia;
_ em 1826, pelas 11 horas, a 2a "Itajaí, 26 - Em nome da comissão rpromotora das homenagens-

Divisão da Esquadra Brasileira, co-I
prestadas, ontem, ��ta �idade, por amigos "e Cor�eligion�r�os, .ao \se�-'

mandada .pelo Capitão de Mar e nhor deputado' Heitor Líberato, ao senhor Prefeito MUlllClpal' e aos;

Guerra James Norton e parte da senhores Vereadores que formam, a bancada pessedista da nossa Câmara: i

3a Divisão, sob o comando do Ca- Municipal, lenho a honra de comunicar que levantada uma 'moção de"

pitão de Fragata Sena Pereira, solidariedade e, alito aprêço a V. Excia. Saudações. (a) LindolfóNieira:'1._,

fundeáram nas Balisas Exteriores

Florlàn6polla, 29 de 'ulho de 1948

Calolici�Dlo culturae
w. L. Pereira

o progresso das Ciências, das Ar- tos católicos. Nas Catedrais e

tes, e das Letras já atinge, hoje, Claustros deixaram suas mais no

grande alturas. A Conciência da hu- ,távci,s' obras. Da Vinci, Miguel
manidade, mesmo nestes dias in- Ángelo e tantos outros são os

<certos de guerras, ódios e rancores, exemplos 'vivos desta afirmativa.

bem diverso é, do que outrora foi. Prega e ensina o catolicismo a

Si analizarmos ,
metícutosamen- verdadeira alegr i a, a alegria sã,

te a Ti!stória da humanidade, a alegria da santidade: E, é a mó

vamos encontrar dois pontos sica a oração dos felizes, e dos pu

Que se encontram. O nascirnen- ros, eis porque esta viu nascer

to, nas terras da Judéia, do Crts- seus grandes mestres embalados

tiamsmo, e omarco inicial da rá- nas sublimes harmonias da fé ca

pida evolução das Artes e das Ci- tólíca, O fato de grandes composí
ências. É que, o Cris,Hanismo, ao tores acatólícos ou, que se haviam

'Pregar a líberdade do homem e a aí'astadovda verdadeira fé, t�em

fr-aternidade, veio trazer ao mundo .deixado entre suas composições
as luzes do progresso, O Indivíduo, algo de litúrgico Ou que,' pelo me

ao ter a sua liberdade dos jugos nos falasse á: alma qualquer coí

que o detinha, poude desenvolver sa de religioso é Q prova de dever
melhor a intelígêncla e o poder ao catolicismo, a bela musa, par
criador de que Deus o dotara. te de sua vitória. Além do mais, o

Agora, o homem não é mais a- progresso da música baseia-se no

eorrentado ao cérebro de seu do- 'pentagrama e nas sete notas, idéia
.no, de seu chefe, de seu rei é res- geníal de um simples frade catõ

ponsavel por seus atos. Não mais :,('0. A astronomia, a medicina, a

está preso a absurdas doutrinas r... ./ânTha e a geografia, teem en

'pagas, onde os ,deuses se mulí.ip.li- b'e seus precursores pelo menos

leavam em crescente progressão. a inteligência de um frade cató

Saiu, a mulher, di) seu estado de lico.
escravidão, eJevandô-se ao lugar A astronomia, não ontem, como

que lhe cabe como obra ,de Deus. Os ainda hoje, possue nos membros

conceitos filosóficos se aprimoram, das congregações relig'iosas, onde
a justiça renascida, dá a cada um se destaca a dos Jesuítas, os seus

a lugar que lhe cabe, o dever que baluartes.
lhe compete, ô direito que lhe é As enormes bibliotecas e os

jooto. O Cristianismo redimiu a' grandes museus, relíquias de um

ihumanidade espir-itual e materí- passado distante, são obras do tra
almenle. Desde então a marcha balho assiduo o de vários séculos

para o progresso rapidamente se de Conventos Católicos. Na Idade
acelera. Média, quando o desespero des-
Cônsolida-se o poder da Igreja, truidor se apoderou da humanída

erguida sôbre o rochedo ínabalá- de 'I' 'esta quis demolir e incendiar,
vel de Pedro e, com o 'lu desen- laboratórios e bibliotecas, foram
volvimento vão se enraizando no

coração da humanidade os prin
'6ípios evangélicos.
Quem se der ao e,studo profun

do dos a:contecimentos dos últi-

,mos vinte séculos, verá assom-

b�ado o quanto o progresso atual

deve á I,greja Católica. Setas en

venenadas que inimigos procu
ram lançar, na ância desesperada
de empanar esta verdade, são

impotentes para encobri-la. A

Igre'ja foi, desde ($ primeiros sé

culos de sua gloriosa existência,
defensora e guardiã da verdadei
ra arte e da verdadeira cultura.

Senão, vejamos. Já no primeiro
século do cristinismo. notam-se
nas catacumbas de Roma, onde

repousam os restos mortais dos
primeiros mártires da fé, os pas
SO'S lDHlIal'S dêste renascimento

,artístico. Com a liberdade aos

cristãos, concedida' por Constan

tino, começa o seu verdadeiro 'de
senvolvimento. Na ar,quitetura,
surgem as imensas Catedrais, Sun
tuosas e deslumbrantes, ates'tado'
da fé viva dos que as ergueram, ,----- _

testemunho de sua' capacidade E d dconstrutiva e artÍostica. Si pene- conomize a quirin O
-irarmos nestes imensos edifícios, titulos da União Ameritl
a cantarem hosan3ls aos céqs', nos-
sos 01hos se deslumbrarão ante a na de Capitalização S.A.
mara:vilha do ,colorido e a da har-

monia dos traços 'que pinoéis má

gicos, maneja:dos por hábeis mãos

desenharam. 'A pintul"a é um pro
;€luto gigantesco 'da arte cristã.
Os maiores e mais célEfures pin
tores foram verdadeiros e convic-

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

MoVão de 'solidariedade 30 Governador

CLUBE DOZE DE AGOSTO
FestejOs comemorativos ,do 76- 8nivérsá
rio de fundação... CODvlte aos associados

A Diretoria do Clube 12 de Agosto terá a honra e o prazer de con=
tar com a presença dos seus associados e suas Exmas, Familias' nó>,
baile de gala ai realizar-se em a noite do dia 14 de Agosto proximo
em comemoração á passagem do 76° aniversário de sua fundação.

•

O dia ,12 f(jJ.i reservado para um jantar, seguido de -rumaohcra ades
arte, compai-licipação de elementos dos mais representativos da' nossa
sociedade, e fi) de 22 para a festa infantil, constando de numeras va->
nados

O 'jantar será mediante inscrição, a contar do dia 10 aiO, .'data,da','
encel'�'amento), a CI'$50,00 por pessõa e te rã inicio ás 20 horas. (Traje
Passeio), .

"

O baile ;.is 22 horas. (Traje Rig-er Casaca Bmokim.iou Samer)."",
A festa infantil das 16 as 20 horas.

"

Secretaria, em Florianópolis, 27 de julho de 1948
Elpidi.o Fragoso Secretário Geral.

de Buenos Aires;
'- em 1832, em Sousa, vila da

Paraíba, o Coronel José Teixeira
da Fonseca derrotou um corpo de

guerreiros de Pinto Madeira ;
- em 1836, no Pará, os anarquis

tas atacaram, pela segunda vez, con

tra Cametá;
- em 1839, (segundo Boitex,

pois Rio Branco nos dá como 25

de Julho), foi proclamada a Repu.
blica Catarinense (ou Juliana), na

então Vila de Laguna);
� em 1846, no Rio de Janeiro,

nasceu a Princesa Izabel;
- em 1848, faleceu, o Coronel

Joaquim Pires de Carvalho e Al

buquerque, Visconde de Pirajá, que
comandou as tropas brasileiras .1a

Bahia, no inicio da Guerra de ln

'dependência. o aumento de vco- Orquestra Juvenil·

O bl
Andr';'

NdilP Tada�o cimentos do 100- de Florianópolis
pro ema. a car� e ciooaUsmo Dentre os g;!:/rtisticoS, quev

e da manteiga I Rio, 28 (A_ N.) --:- A Comissão de têm surgido nestes ultimas anos."

Rio, 28 (A. N.) - Sob a presidên- Segurança Nacional da Câmara dos nesta capital, destaca-se, sem dúvi=

cia do senhor Zeferino Contrucci, Deputados aprovou ontem o pare- da, o da "Orquestra Juvenil de Flo-v

reuniram-se ontém a Comissão Cen- cer sôbre o projeto de aumento do rianópolis" JÍue neste mês coIlÍple
tral' de Preços e a Sub-Comissão de funcionalismo, inclusive trê� e111e11- ta o seu primeir.o JaniversárIo,' de-:

Carnes e Laticinios, afim de estudar das de grande interêsse: a primei- fundação. E, para comemorar êste-:

o problema da carne e da manteiga. ra, majorando de cinconenta para acontecimento,' o p'úblico desta ilha.
estas casas, relicários sagrados, on-
de se conservaram incólumes es- O referido orgão deseja uma solu- cem o salário familia; a segunda, terá ensêjo de 'llprecüir um ' grande<'
tes tesouros culturais. ção ,do tabelamento do charque, di- fixa,do em primeiro de àgõsto pró- espetáculo musical que será reali.l',

A imprensa, esta terrivel arma minuindo o preço do citado produ- ximo a data para jnicio da vigência sado na próxima, sexta-feira, no"

de dois ,gumes, ao, do cérelbro de to. Também foi examinada a possi- da lei do aumento; a terceira, con- Teatro Alvaro ,de Ca'rvalho, toman.;,:-

seu idealizador, vir á luz, quiS bilidade de fixar o preço da man-
cedendo ás praç'as' de pré a aumen- do palite desta noita,da artistica a,

fazer sua certidão de nascimento, teiga.
to de cincoenta por cento sôbre os pianista cataririense, srt�t' Welma"

gravando nas pá,ginas brancas do
vencim'entos atuais. No restante da Rischter - um nome que dispens'a!-'

papel, em negros caracteres os tex- Contra o presl·deole matéria foi conservado, nas suas apres'entàçãó;
,

tos sublimes' da Bíblia.
linhas gerais, o parecer aprovado O público deve comparecer 'a 'esse"

_

Foram ainda, grandes católicos,
Nova Yorque, 28 (U. P.) - O se- na Sub-Comissão Mixta. espetáculo para prestigiar moral e-'

os primeiros a marcar nos labora-
nadar estadual Kennedy, da Caroli- financeiramente uma iriicia:tiva' dé�'
na do Sul, dirigiu uma carta aos re- Dr. Ru'bens Pede r'·tórios o início do Século das Lu- jovens conterrâneos que merece"

presentantes do seu Estado no Con-
zes, lançando os fundamentos da •

R'
considerações. E por falar na 01'-'

gresso Federal. E sugeriu que, como oeiras amosfísica e da química modernas. São questra 'Juvenil" de Florhinopolis .. ,

primeira medida, na atual sessão ex-
exemplos palpitantlls, Lavoisíer, traordinária, o Congresso decrete o

Temos o grato' prazer de regis- não podemos omitir o nome de seu

Pasteur, Volta e Marconi. ,Católicos ' traI' a recente nomeação, feita pe- incançável' Presidente s'r.Mário Gil"
"impeachmente" do presidente Tru-

de nbra '8- 'expoentes brilhantes lo Exmo. sr. Prside"lIte da Repú- que ,nãó fém pou,pa,r}d esforços para
das Ciências; pode algttem' nega- n_1_a_n_._____________ blica, do nossO' distinto conterra- melhorar o nivel 'dei conjunto e iribi�'

lo? um inalienavel patrimôniO do ho- neo, dr. Rubens Pederneiras Ra- grá�lo ao seu :lEigitirilO destiilo cul.i

mem, pel'lfeita e grandiosa obra mos, para as funções de Procura- turaI.

do Criador. dor da Delegacia Fiscal neste Es- Aqui 'fiCa o meu ahraço de para-

Si tal não bastasse, bastaria o tado. bens a 'todos os componentes da"

quanto tem o catolic'ismo feito A escolha do nome do jovem' Orquestra Juvenil- 'de Florianópolis."
pela edU'cação da mocidade, da l'a- e nobre advogado, fof recebida com Que 'contiriuem trabalhando com a

mília e da própria sociedade, pa- justa salisfação pelo largo rol mesma boa vontade deste prÍmeiro"
ra;,colocar,lPor terra; todolt os arg"u� de amigos do' nomeado; a quem ano de vida e que enfrentem oS'

mentos delquem quer divorciar, ci- mandamos os nos'sos cumprimentos eventuais obstáculos que naturaI-�
ência e religião, por incompatíveis, mui,to efusivos. mente hãõ 'de vir - sempre como"

para derrotar aos que impensa- advertênciá e' nunca como derrota.'"

damen.te Mirmam que a Igreja Ca- Se fiCOS quereis ficar J. C.
t.ólica tem entravado o prog'l'esso. De modo faeil elege)
;Assertivà, esta, sem fundamento es- Fazei hoje ,u-ma inscrição
ma,gada pela história. Verdade No Credito Mutuo Predial
cristalina que os fatos comprovam.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO Não há dúvida �o cristianismo e

Clinica Odontolo,pa mormente o Catolicismo foi é e

NOTU,RNA

1")
seIJt!'re será vanguardeiro' e defen-

Das t8 ás 22 noras, oom hora Sol' da vetdadeira arte, da verda
ma.reada, a cargo de abalizado pro-
'i!lsional deira ciência, -la verdadeira cul-

llnll �roif)re!1te Paive. t7j tur,a.

- 'Se assim continuarmos a vas

culhar todos os outros ramos do
saber humano, vamos constatar
que ,em cada uma destas atividades
estará o espirito católico a fomen

tar, 'por seus filhos, o progresso e

a resguarda-lo com carinho como

•••

Café Otto traduz qualidade-'
'Peço-o ao seu fornecedor. r'i

-1

A Eterna Vigilãllcia, ao que démonstram as últiulRS ati-,

tudes da bancada udenistà; na Ass.embléia, está com a sensi

bilidade à flôr da pele, Dizê�la f,eiá é crime, que ela se julga:
rniss, 'usa casaquinho xadrês" rodado, e vestido ao tornozê

lo, preto ,e godet! .seria', a juizo seu, Niúva dó lBidba, se o não> '

fôsse do Eloeitorauo r Outro. diá;' porque dés'eJasse carinhos, e'
não lh'os deram, fez chiqué! Ont,em, em crise histérica, amu
Ou-se novamente '8' repetiu' a' cena', Antes allandonára' o recin-'
to; ontem abandonou as comissões. Atftude de invejável co

modismo! Ausêncfa de compr,eensãn do papel das oposições r
De agora por fr'ente, ao invés de trabalhar, vegetará; bem pa
g'a! Irá apenas, ao plenário, para exibir toiletes! E quando
houver outro concurso eleitoral, ,voltará a gritar que cumpriu'
o dever! . .. tá!

Guilherme Tal,

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
r R I E R A S,

NUNC� EXISTIU IGU�l E T C
- -' ._

=.z: .� •. _�__
'
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