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o Presidente Outra sou- 4 refurma do Valeu-
d , M',

.. , " dário 6regtu'iaooou. os unlclploS Rio, 30 (V. A.) - A reforma ou

substituição do CaJ�jdário Gre-

I propõs"I· to dR de"ret'o �i 2(; 2�2 goriano, proposta á O::-;U, foi a-

U li li- ii,,". preciada pela Assembléia Geral do

da 22 do eerreste c. x, E., em sua Sessão Ordinária
ti U n \) do corrente ano que manifestou

RI?, 30 (A. N.) - Por motivo da assinatura do decreto n. 25252, o ponto de vista'do Instituto Bra

�e � J.ulho corrente, o Presidente da República dirigiu aos municípios sileiro de Geogr-afia e Estatística,
rka51.1el.ros uma saudação, afirmando sua excelência julgar oportuno favorável á concretização da me-
exprumr sua c�nfI�n�a e� que. a �f�tivação do principio consagrado, dida.

'

310 c�ml:o da discriminação tributária, pela Carta de 1946, venha a A Ass-embléia recomenda aos eS

oons�ltUIr, eru bre:'e .prazo, um marco de progresso e desenvolvimento tatisticos brasileiros, o desenvol
lia. VIda local brasileira. Em sua saudação, o presidente Eurico Gaspar t ,to de propaganda que prepa-
D tr 1· t "A d

.

I f' 'f'
.. .

vimen o �,
u a sa ien a: sseguran o sensrve re orço as inanças mumcipais it

-

d
.

' re o povo para a acei .açao o no-
com destinar-lhes parte da arrecadação do imposto de renda, c deter- .

t h d. . ,. \'0 SIS ema que ven a a ser a 0-
minando que metade da importância correspondente aos mumcipios t d tódas t

-

do mun-.

d b f"
. . a o em ocas as naçoes

.seja emprega a em ene IClOS de ordem rural, os constituintes de 1946
d

favoreceram, de maneira inédita na experiência republicana, o estabe-
o.

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

lecimento de bases equitativas para a estrutura econômica e social li u,' (l,!l ao i10mé rc"lodo país, permitindo, ao mesmo tempo, o encaminhamento através de li I "'U ti
�mples ação administrativa, de planos de reforma que anulem os cho
cantes contrastes ainda verificados, infelizmente, entre as conquistas
da nossa civilização litorânea c as dificiências' do Brasil inteiro.
Uma das preocupações fundamentais do meu govêrno tem sido o aca

tamento à dignidade do poder municipal e a garantia de seu pleno e

.efícíente exercício, em salvaguardar, os preceitos do federalismo, que
assinalam à terceira órbita da administração pública um papel bási
>CO na vida nacional. Essa maneira de pensar e agir evidencia-se, reite
.radamente, nas mensagens que, cm 1947 e no corrente ano, tive oportu
nidade de dirigir ao congresêt», por ocasião da abertura das respecti
Tas sessões Iegislativas" ..

e Presidente da República, referindo-se às 'mensagens já citadas,
"transcreve um trecho do primeiro desses documentos: "A cooperação
que a todos asseguro, de parte do govêrno federal, deve assimilar ca

rater generalizado e recíproco. de sorte que, pelos esforços comuns,
possa o país transpor o atual momento de dificuldades, proporcionan
.do-se ao povo tranquilidade e bem estar".

O Presidente da República assim termina a sua saudação dirigida
aos municípios brasileiros: "Saudando, pois, os il1unicipios brasileirns,
....

no momento em que se concretiza uma de suas legítimas aspirações,
manifesto a grata certeza de que, quanto mais fortes', mais saberão eles
ser dignos de sua missão histórica, a serviço da unidade, do progres
'SO e da. gJ'andez;l. do Brasil I".

O citado decreto 'do último dia 22 regula as providências'adminis
trativas para a execução do artigo 15 da Constituição Federal.

A Comissão Estadual de Preços
avisa ao Comércio que dispõe de

uma oferta da firma Indústria e

Comércio Ipira, de Piratuba para
fornecimento de 2 vagões de fa

rinha de trigo, cilindrada, ao prê
ç,o de Cr$ 270,00 FlOB.
Para melhores esclarecimentos

os interessados deverão dirigir-se
á Comissão Estadual de Preços
que se acha instalada no edifieio
da Secretaria da Viação" Obras

Públicas e Agricultura.

C�SH própria aos
trabalhadores,
Rio, 30 (A. N.) -o Presidente

da Republica recebeu,' ontem, em

audiência, no Palácio do Catete,
uma comissão de marítimos, que
se fez acompanhar do senhol'

João Batista de Aln�etda, Presi

dente da Federação dos Marítimos.
Os visitantes entreg'aram ao Che

fe do govêrno uma moção de soli

daI"Íedade e aplausos a Sua Exce

leneia, bem como lhe manife,sta
ram a gratiàão da classe pela as

sinatura do decreto 25:175, que
facilitou a aquisição tle casas pró
prias para os Lra.balhadores.

Trigo argentino para os

Inoinhos caiarinenses
{) Dr. Leoberto Leal, Presidente da Comissão' Estadual de Prêços

e Secretário da Viação, Obras Públicas e Agricultura, acaba de rece

ber um telegrama dei Presidente em exercí.cio da Comissão Nacional
de Trigo, Sr. Rubens de :Melo, informando que aquela Comissão tele

grafou a Buenos Aires, para {l Embaixada Brasileira, solicitando a dis

tribuição da quota de trigo em grão às seguintes firmas: Moinhos Rio

grandenses (Joinville) 1.381.800 quilos, SIA Maffessoni Comércio e

Indústria de Caçador 50.000 quilos, Indústria e Comércio Kunz SIA
60.000 quilo� Germano Stcin 12.000 quilos e Carlos Guth 5.000.

Os jornalistas cario
cas reclümam
aumento

Na Assembléia l ��
'0, ,{ _' ,

:,.. ,

]\'"

Apêlo ao sr. Ministro da Viação. - R��fás�,a���"
to. - Renuncias em Face do n'ovo Regtrutrito;'��?::"-'

��'�, "�,�� .-
srs. repre- corr-ido sobre o assunto,'�:;g depu-"'"
de ontem Lado Armando Calíl maniféstQ.Ll" Q .

Ramos, 2° apóio de sua bancada á prop'Ó;i�i{(y'
do seu eolega udenísta e concluiu
dizendo que êsse, como os outros
apelos vindos do seu munícípio,
é justo e merece ser prontamente.
atendido.

Após a aprovação da ata, a Casa
teve conhecimento de volumosa ma

téria do expediente, que constou de

ofícios, telegramas e carta da viúva
Monteiro Lobato, agradecendo ho-

Rl<�A.JDSTAMENTO DOS VENCI
menagcns por ocasião do falecimen-
to daquele brasileiro. Foram enca-

1',IENTOS DOS MAGISTRADOS
APOSENTADOS

minhados, também, projetos de lei
sôbrc medidas de caráter adminis-

Com a palavra, o sr. Bulcão Via

trativo, entre os quais um criando o
na, da U. D. N., apresentou o projete)

"Núcleo Colonial Governador Ader-
de lei ,de sua autoria, reajustando

bal Ramos da Silva", em Tijuquí-
vencimentos dos magistrados apo

nhas, distrito de Guaporanga, mu-
sentados. O referido projeto vai à

'nicípio de Biguaçú e outro visando'
Comissão Competente para estudo e

subordinar à Secretaria da Fazenda parecer.

a Procuradoria Fiscal do Estado.

AP:f:LLO AO SR. MINISTRO DA

VIAÇÃO
Livre a palavra, usou-a o sr.

Osvaldo Cabral, que leu telegra
ma no qual a Associação Comerci
al de Laguna lhe solicitava inter
cedesse junto á Assembléia no

sentido de que esta apele às auto

ridades competentes para.que
mandem dragar o canal daquele
porto, na altura da barra do rio

Tubarão. O deputado Osvaldo Ca

bral disse que o seu colega Arman

do Calil já havia abordado, na As

sembléia, esse grave problema e

reclamado urgentes providências.
Para apenas reforçar o apêlo do

sr. Armando Calil, acrescentou,
propunha se telegrafasse ao exmo,
sr. Ministro da Viação.
Em seguida, pediu a palavra o

deputado Armando Calil. O ilustre

representanlc lagunense começou
declarando que já focalizára aquê
le problema, em sessões anteriores,
e já solícítára solução urgente pa-
ra o mesmo, o que se poderia ORDEM: DO DIA

comprovar pelo oficio que o i lus-' Vários projetos de lei foram apro-
tre engenheiro dr; Thiers Fleming' vados, feito o que a sessão foi ell

endereçara á Assembléia ,e fôra

li-!
cerrada e outra convocada para a

do no expediente da sessão ante- próxima segunda-feira, à mesma ho-
rior. Após haver novamente dis-: ha. , _

Do St r�erêD Ranlos ao PSD do Distrito
RIO, 30 (V. ,A.) - O sr. Nerêu Ramos, vice-presidente da Repúbli

ca e presidente do Conselho Nacional do P. S. D., dirigiu ao sr. Hemi
que Dodsworth, presidente da Executiva pessedista do Distrito, o se

guinte telegrama:
"Renovando ao prestigioso correligionário as efusivas congratula

ções da comissão diretora pela sua aleição para a presidência da Co
missão Executiva do nosso glorioso partido na secção do Distrito Fede
ral, ténho a satisfação de, em nome do Conselho Nacional, agradecer a

expressiva moção votada pela unanimidade da Comissão Executiva e

pelos representantes pesseQ.i,stas do Distrito nos corpos legislativos, e

ao mesmo tempo a eficiente cooperação dos dignos delegados dessa sec

ção na Convenção Nacional. Fazendo votos pelo brilho de sua direção,
já assinalada por atos de alta significação partidária, cnvio-lhe minhas.
cordiais saudações".

Com a presença de 29

sentantes, foi a sessão

presidida pelo sr, Saulo
Vice-Prcsidcn te.

RENUNCIAS EI\'{ FACE DO NOVO
REGIMENTO INTERNO

O sr. Alfredo Campos, do P. S. D.,
com a palavra, declarou renunciar
a Presidência da Comissão de Via
ção e Obras Públicas) face ao novo

dispositivo do Regimento Interno,
que enlrou em vigôr ante-ontem. Es
sa atitude também tiveram os de
mais ,membros dessa Comissão.

O Sr. Pinto de Arruda, também
renunciou o seu lugar na Comissão
de Saúde Pública e de Educação e

Cultura, face ao art. 10, do Regimen
to Interno, que assim preceitúa:
Art. 10" - Os membros da Mesa não
poderão fazer parte das Comissões
enumeradas no art. 18, §, 2°, dêste
Regimento" .

O Sr. Nunes Varela, Presidente das
Comissões da Casa, agradeceu a

cooperação que prestaram os seus

colegas de bancada, naquelas Co
missões, visto terem renunciado em

face do novo Regimento Interno que
proíbe seI:,em integradas por mem

bros da Mêsa.

o cenfenário de nascimenjo
de Rui Barbosa

RIO, 30 (V. A.) - Está o Govêrno Federal, por intermédio do :\Ii
,llistério da Educação e Saúde, empenhado em que alcancem o maior

brilho as comemorações do centenário de nascimento do grande bra
f- sileiro que foi Rui Barbosa. V�rias providências já se acham tomadas,
._,
incluindo a nomeação de uma comissão com sede na Casa de Rui, para
planejar e organizar as comemorações. Agora; vem o titular da pasta
da Educação e Saúde de encaminhar ao sr. Presidente da República
uma importante Exposição de Motivos, cm que pede, além de outras

providências, solicite-se do Congresso seja declarado feriado nacional
o dia 5 de novembro de 1949, que se institua medallia comemoratiya da

efemeride e se abra crédito. de dois milhões de cruzeiros para atender
às comemorações planejadas em todo o paIs.

Rio, 30 (A. N.) - O Sindi-

V·,- d ·d t
· li tcato dos Jornalistas profissionais lima um grave DCI eu e o nreSluen 8

do Rio de Janeiro, está coord)- II

nando todos os elementos, para sus- da Assembléia paulista
citar um dissídio coletivo. Os pro- São Paulo, 30 (D. P.) - Grave desastre ocorreu esta noite com o-

fissiol1ais da imprensa, cujos sal,á- carro da presidência da Assembléia Estadual, no qual viajava o pró
rios pCrlllanecent estáveis há vários prio presidente da Assembléia sr. Álvaro Florence, em companhia dos
anos,

redem,
um aumento de setenta

I
seus progenitores. Tentando passar por um caminhão na via Anhan

por cento.
,

guera, o carro chO'cou-se ,eom outro eamin.hâo que vinha ,em
..,....,.,.. :

..-..a' -':' _.......... sentido contrário. E, logo em seguida, foi ainda colhido pelo primeiro

O preSidente Ou [rI camin:l�o. Os feridos �Ol'am imediatamente levados par� o Hospital
, de ClImca, onde o sr. Alvaro Florence recobrou os senhdos. Submeti-

agradece I do à uma. intervenção cirúrgica, o presid'ente da Ass�mbléia parece fó-
ra de pel'lgo, o mesmo acontecendo com sua progemtora. Seu progeni

g'eneral tor sr. Alberto Florence, entretanto, faleceu não resistindo à gravidade
da Re- dos ferimentos.

Rio, 30 (V. A.) - O

Gaspal' Dutra, Presidente

púJblica, endereçou o seg'uint� te

legrama ao deputado Benedito
Valadares:Trilhos de Volta· Redonda
- "Li com desvaneeimento seu

discurso pronuneiado no dia 22
em que eom tanto areerto inter

preLou a posição do Chefe do Go

vêrno perant'e os partidos nacio

nais. É ainda meu desejo agradecer
suas generosas palavras a respei
to da obra de meu Govêrno. Cor
diais saudações (a) Eurico G.
Dutra."

RIO, 30 (V. A.) - O ministro Clo,'is Pestana vem de prestar ao

Presidente da República interessantes informações acêrca das realiza

ções do seu Ministério, o da Viação, no s�tor ferroviário. Por elas -re

Tifica-se que o Departamento Nacional de Estradas de Ferro, inaugu
rou 81 kms. de linhas novas, a partir de 1946, assentou 160.180 kms. de

trilhos, devendo concluir 702,82 Juns. de linhas até o ano de 1950, as

(IUais dependem do crédito especial de CrS 51.932.050,00, para aquisi
ção de trilhos que serão fabricados na Companhia Siderúrgica Nacio

_nal. Al{>m dessas reali.zações, hú outras ela mesma natureza a cargo de

lerroYi,,>; aUlanjllicas e de com'ssêies militares, ali não consignadas.

)

Querem a liberdade
da greve
TOQUIO, 30 (DP) Cem mil

BDDAPEST, 30 (DP) O Ministr\) empregados em comunicações da
do Interior aunciou a prisão de Vic- govêrno japonês ameaçaram aban
tor Chornoky, genro do presidente donar o serviço, se fôr adotada a

da República Húngara e àntigo mi- reforma das leis trabalhistas que
nistro do seu país no Cairo. Chor- proibe as greves contra o govêrno.
no!;;y é acusado de espionagem c a1-, Essa lei foi sug('rüla peh gC!leral
ta traição. Macarthur.

Prêso O genro do
pr68. ' buugaro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'CLUBE DE AGOS
PROGRÁMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA - DIA 12, S·' FEIRA - JANTAR DE CONFRATERNISAÇÁO PELA PASSAGEM
DA DÁTA, COM NúMEROS DE CANTO E SHOW ARTíSTICO, ORGANlSAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DiA 14, SABADO - GRANDE
BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO 00 76° ANIVERSARIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTISTlCO, ORGA-

NiSAÇÃO DA SENHORINHA 'MARIA LUlZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SABADO - SOIRÉE.
AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INICIO ÀS 21 H()RAS.

AS INSCRIÇÕES PARA O JANTAR, DE CONFRATERNISAÇÃO, ACHAM-SE ABERTAS, A CONTARDE to, ·NO BAR DO CLUBE, A CR$ 50,00 CADA,
PESSôA·

Anônima Comércio

A questão dos bens doe; súditos
do Eixo foi, na quartu-f'eira passa

da, objeto de esclarecimentos que
o ministro do Exterior entendeu de

prestar, cm pessôa, à Comissão dp
Justiça, da Câmara. Nesta Casa do
Congresso há em trânsito um pro- ri"jeto liberando, dentro de certas rcs-

' U
trições, aquêles bens. );;,tc projeto
recebeu já emendas· em terceira (�ie,
cussão e sóbre elas é que terú de

dar parecer a Comissão de Justiça.
Nessa altura, o govêrno enviou

ao Congresso Mensagem oferecendo
um ante-projeto sôbre a matéria.
Foi exatamente sôbre êsse ante-pro
jeto, explicando-o e justificando-o,
que o chanceler Raul Fernandes
falou perante aquêle órgão técnico
da Câmara.
Em matéria de indenizações e

reparações 'de guerra,,.o Brasil fi
cou numa situação singular, dífe
rente de .todos os demais paises,
que lutaram contra o Eixo. Nosso
país teria de pagar-se com os bens
dos súditos do Eixo existentes em

seu território. Ora, nossas despezas
de guerra montaram a 7 bilhões
de cruzeiros, ou, em moeda antiga,
sete milhêes de contos. Evidente
que para se pagar de tais despezas,
o Brasil teria de entrar' fundo no

patrimônio dos alemães, italianos e

japoneses possuidores de bens em

nosso território<;Mas, o patrimônio
dêsses alemães, italianos e iaponê
ses, além de se achar incorporado
à economia nacional,' representa
produto de trabalho e esfôrço do
qual não seria justo privar os res
pectivos donos. Porque não seria
equitativo atribuir-lhes uma respon
sabilidade que foi, acima de tudo
do govêrno naz�-fascista de Roma:
Berlim e, Tóquio.
Em consequência, tivemos Jogo

-'
de restringir o crrtér-ío das indeni-
zações e reparações. Assim procede
o projeto ora na Câmara que, no

artigo 13, diz que as indenizações
devem ser deferidas sob a seguinte
ordem: a) decorrentes da perda -de
vida ou redução de capacidade do
indivíduo hresíleíro ; b)dânos pa
trimoniais, ao Estado brasileiro; c) ,

dânos materiais e pessôas físicas e
'

jurídicas brasileiras.
'

Deste modo, os bens' que passaram
Il responder por· tais indenizações

- ,são os pertencentes a certas cate
gorias, prfncipalmente duas: bens
d� súditos do Eixo residentes no ex
-terior e bens de sociedades (pessôas
jurídicas) que por lei foram liqui
dados. Os bens, das pessôas físicas,
regra geral, serão liberados.
Parece que êste critério é o mais

aceitável, desde que nosso p'aís foi
exCluido do direito de pedir repa
rrações á AlemanhA e ãás demais na

ções do Eixo e nã'O seria justo co-

bar-se o Estado no produto dos que PoUi
<looperaram para o seu progreso.

(Transcrição)

e Indústria

FARMÁCIA NOTURN A

A Diretoria do Clube 12 de Agosto teeá a honra e o prazer de C011- A REGIÃO POLAR ANT.{RTICA
lar com a presença dos seus, associados e suas Exmas, Familias no Existe em certos meios a convie- i

baile de gala a realizar-se em a noite do dia 14 de Agosto proximo, ção de que a região polar antártica I

em comemoração á passagem do 76° aniversário de sua fundação. contem jazidas de minerais de gran- -i De ordem do senhor Engenheiro-
O dia 12, f'oi reservado para um jantar, seguido de uma hora de I de. utilidade para o hOme�l!. Tal é a diretor de Obras Públicas do Es-

arte" comparticípação de elementos dos mais representativos da nossa I opuuao dos homens de C1eI1CIa, pa-. t de devid t
sociedade, e o de 22 para a í'esta .inf'antí l, .constando de numeres va- Ta os �luais têm grande signif'icação ,

a o, eVI .amen e autorizado pe�o:;
riados. ! geológica as ca:uadas de rel�tIva-1 excelentâssímo Sr. Dr. Secr�tarm-,

O jantar será mediante inscrição, a contar do dia 10 a ia, data do, mente íuaproveitavel hulha .cor· de da Viação, Obras Públicas e Agri-
encerramento, a Cr$50,00 por pessôa ,e lerá inicio ás 20 horas. (Traje tabaco, que o explorador inglês Sha- cultura faço público para conhe-:
P-asseio). - kleton encontrou a' 643 qmlometros.' .' '

O haile ás 22 horas. (Traje Riger Casaca. Smokim ou Samer) do polo austral, e os pedaços de ma- CImento dos interessados, que

A festa infantil das 16 as 20 horas.' , deira petrificada que trouxe daque- serão vendidos em hasta pública a-'

Secretaria, em Florian.ópolis, 27 de julho de j 948 lIa região o explC?rador n�l:te-ameri- quem maior lance oferecer acima<.Eipidio Fragoso Secretário Geral, cano Lincoln Elisworth. 1 anto uns
d I·

-

di 5 d
•

to
como outros são indícios de que, há a. a�a Ia�ao, no la e .agos ....

'

cerca de cem milhões de anos essa proximo, as 10 horas, no patío does-_.
_ _ .. _ _._ .. - _ _ _ .. _ _ .. _ __ .__.. - _.� _ _.--._ _-- ..__ _--.._--

região tinha U111 clima pr.óprio' para ta Diretoria d0ÍS caminhões 111arCa,�
uma vegetação análoga à que

.

têm Chevrolet tipos 1.937 e 1.940 em,'
presentemente os Estados Unidos. '. '

.

E, em compensação, há apenas trin- mau estado; avaliados, respechva-
ta mil anos a América do Norte eS- mente, em Cr$ 5,000,00 (cinco mil.
tava, c�m? o está hoje a região po- cruzeiros) e Cr$. '8.000,00 (oito mil:'
Iar antártica, coberta de uma capa
de gelo de várias centenas de me-

cruzeiros).
tros de espessura. Diretoria de Obras Públiéas, em

I Mais de cinco milhões de cruilô-] Florianópolis, 21 de julho de 194.8-
metros quadrados,· dos 13.597.500 DAVID -GOMES MENDONÇA;,que se calculam que tem o conti-
nente polar antártico, têm sido ex- ,

...............•

plorados neste século por Shackle- I tton, Amundsen, Scott, Byrd, Elis- nspe flres para o
worth e outros. Estes exploradores
traçaram cartas geográficas do pró- J.lfi�tll 0. Rel!tA-prio pelo austral e de quase tôda a l'U I U ti U il ...,

massa glacial, cujo perímetro mede ft t
·

22.000 quilômetros. É.excessivamen- tia arnHHlse Ite abrupta e. inclemente, ruais 'in- Importante Companhia d 80r-tensamente fr ia que a correspon-..
e

T dente zona ártica, e batida por hor- tetos precisa de 2 Inspetores para.'

I rrvers vendavais, a zona norte e oeste eatarinense. I

J
O continente polar antártico en-I Carta de próprio punho com ro- I

contra-se a uma altitude superior à ." .

. de qualquer dos outros continentes tograría <) por 4, para a Canra"
pois calcula-se que Q termo lDédi'� . .

da altura a que se encontra sôbre
o nível do mar, é de 1.829 metros. O
planalto do polo está a 2.590 me
tros sôbre o nível do mar.
De um modo geral pode afirmar-

se que a massa terrestre se encontra
CO!llpreendida, naquilo que é pro
prrarnente o CIrculo polar antártico.
Omar de Ross, ao sul da Nova Ze
Jandia, e o de Weddell, ao sul do
Brasil, penetram consideravelmente
na. mass� continental. E em janeiro
e fevereiro, em pleno estio do he
misfério austral, os navios podem

•.............................. �

aproximar-se a cerca de 1.126 quilô- FRAQUEZAS EM GERAL
metros do polo, V I I-JH O C R E O S O TA D O I
Nos mapas das explorações da- «SILVEIRI\« _

-� I

quela região gelada, podem ver-se
'

Idemarcados os territórios a que se

•

(;REVRÓLET
.

_:_. ESPEC'IAL
.

DÊ IJulgam com direito os diversos paí-
ses, desd� � da Noruega, que Amun- L,UXO 1942
dsen delumtou em 1911 sôbre um Vende-sé de 4 portas em exce.'-'
rai? �e 177 quil�metros a partir do lentes 'Condições, côr verde (duas'propl'lO palo, ate o do Japão, nos

'

gelos �o mar de Ross, delimitado tonalidades), equi,pado com óti-'
por ShIrase em 1912. Os outros paí- mo rádio "Delco", faróis de ne":

s�s qu� reclamam territórios antár- blina·, farolete lateral, ventilador e"
hcos sao os Estados Unidos, a Grã- forrado· com palhinha amerioana�Bretanha, a Au�trá1ia, a Belgica, a

Alel1�anha, o ChIle e a República Ar� Preço, - ,Cr$ 55.000,00. Tratar 81'
gentma. rua Bocaiuva 1, diáriamente até-'

ás 1'1- horas .

Arthur Polli e Atilio Polli incorporadores e únicos cotistas de
POLLI & CIA. LTDA., em transformação para sociedade anomma, co
municarll aos interessados que não se realizará a assembléía geral mar
cada para 26 de julho corrente, por motivos superiores, ficando a llles

�a transferida para o dia 31 de julho de 1948 à mesma hora, no local
Ja conhecido.

OOMPAN[�� !O
f2_ -ACCtDENTES

[ROS CO�llRA
DO TRABALHO -ª

;;

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

A "

Farmácia Noturna", de propriedade' da Drogaria e Farmácia Catarinense SIA.. comunica
à população desta capital ter sido especialmente instalada para atender permanentemente o serviço
llOturno.

Ela 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 abrirá somente iI noite).
BENS DOS SúDITOS DO EIXO

CLUBE DOZE DE aGOSTO
FestejOs comemorativos do 70- aDi,ersá�

de fundacão. � Convite aos associados

SEDE SOCIA"'�

PORTO ALEGRE

RIJA VOLONTÁ.R!OS DA pATRI.'\ N," 68 • 1,° ANDAR

""�� POSTAL, 5&3 ·TELEFONE 654(1. TELEGRAMAS: .PP.OTECTORA·

Agencia Geral para Sta Catario,a
flua F8Li!:lt: ScltmuU, 22 Sob.·

Cajxa Postal. 89 Tal. "PfllteetoFõ" FLUFUANOPOLIS

EDITAL

Drs. NUNElS VARELA e ANTENOR

ITAVARES
Adv

..ogadcs
Cansa cíveís comercíats, natm-alt-

zações, consultas e pareceres
'

Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

!� ,IEscritório; Rua Trajano, n. 33, 1"
andar

Florianópolis

,___,_-----,.[

. . . . . . . . . . . . . . . • ........ O'.

O'O'.- ••.•• _

•••••••••••••••••••• O' ..

VENDE-SE O prédio da Av. Mau·'
ro Ramos, 269. Tratar no mesmO.'
.. . .. .. .. . .

..

Rua João Pinto

(Flcrie.r;ôpolis
.

. ')

1ft
PRETO

�O 00 MARROM
I HAVAr;.lA

fabrica

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor,Da ao

E � T L

Sala no centro
PRECISA-SE

'l"ratef à rua 'Tir:adentes no 5
Telefone 1393. Florianópolis, 24 de julho de 11H8.

Escritório de
Advocacia

DRS..
José Pinós Pereira

Sebastião Adroa'ldo Pereira
Gabriel Pereira Borges Fortes

DR. RIilFAEL G. CRUZ iiMA)
e

DR,; CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Rua Vigário José Inácio n. 358 Escritório:

I Porto Alegre.- Rio G. do Sul ; n.O 18 _
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a
DI� 31 ,DE JULHO, SÁBADO, COM INíCIO ÀS 21 HORAS, "�OIRtE" PROMOViDA PELA "DRQUESTRA JI.fVENlL"; mA 7 DE k;::;05TO, SÁRADO COM
INICIO AS 22 HORAS, GRANDIOSA FESTA COMDlSTRlBmçÃO DA SABOROSA CH..4MPANHA "miCHllON". RESERVA DE MESAS NA RELOJÓAR�A
�1ORITZ, A PARTIR DO DIA 2 DE AGOSTO, À Rft...lÃO DE CRS 69,60.

'

'�. ORQUESTRA JUV�NIL DE FLORIANOPOUS, E1\1 CONTlNUAÇ�O AOS SEUS FESTEJOS DE ANI VERSARIO, REALIZARA fJi'A-ilDGCOiRENT�
,

�ABADO, UMA SOIRFE NO, LIRA TENIS CLUBE, COM iNICIO AS 21 HORAS. MESAS A VENDA. NA RELOJOARIA MORiTZ AO PREÇO -DE CR$
lO,QO

Bocial U I TEln· DE EDUARDO DIAS
Nazaré Marinho Pitoresco e curioso aspecto da velha Florianópolis, apanbadl

m�l� s�ã:�n:a��:�� aO;e��i:or�:�,�:� (: . pelo pincel do saudoso artista Catariuense '

ma Marinho e Marinho, da qual
é dinâmico diretor presidente, vê

passar hoje o seu natalício o nOS

so 'prezado conterrüneo sr, Nazaré

Marinho.
Ao disLinto nataliciante, que em

nossa sociedade, por invulgares
dotes de espi ri lo, goza de gerais
simpatias, serão sem dúvida, nes

ta data, daqui, dirigidas expres
sivas manifestações de aprêço, ás

quais juntamos jubilosamente as

:-lanto, é o magnifico programa orga- nossas.

nizado amàvelmente pela 'distinta
"heletrista, senhorinha Laila Freyes- Fazem anos hoje:
'.Jeben, que leve a esplêndida calabo- - o sr. Arnaldo Lima, cornpe-

.raçâo de ilustres figuras de nosso tente engenheí ro agrónomo:
meio social. - o sr. dr. �lanoel Fontes, advo-
Os números de piano, serão mui- gado residente em Joinvile;

-ia bem apresentados pelas senhori- - a exma. sr a, Castorina Vl rgí-
-nhas Iolancla Grillo, Iolanda Leal, ni a da Silva IUbpiro, digna espôsa
Marília Cardoso e senhoras Gilda do 81'. Jacó Ribeiro, funcionário do

'Lígoekí Lope se Ib Ligocki Vici- Centro de Saúde;
-ra. ,.". - a exma sra, Maria Isabel

Os números de canto terão a cin- Cabral Hiheiro, viúva do sr. Na

"Tilante ínterpretação da senhora bar Ribeiro;

Ivone Bruggemann Leal, que já tan- - o jovem Nelson Silveira de
- 'las vezes tivemos o grato prazer de Souza, filho do sr, Adolfo. Silveira
�üllvi-Ia em trechos Iiricos, famosos de Souza;
.entre os acll1lira,dores da sublime - a graciosa senhor iriha Olga

.. arte. Freyslehem, filha dileta do nosso

"CHOP1N" estará representado distinto conterrâneo Maestro Hugo "Um pitoresco e emotivo tr-echo que realmente existiu! l� o retrato

.coru seu sensacional ,.NOTUHNO" Freylehern, r._ategorizado funcioná- da praça 15, no passado, com o fiel elo passado.
� "ESTUDO N. !)", Interpretações rio do 'I'esourc do Estado; seu jaulirn ostentando, então, 00- A magnifica pintura de Eduar

«las magnl
í

icas executantes Iolrmda - a galante Isa-Mar ia, filha mo o a.Hrmou Vici ra da Rosa, \'Ú- do Dias, o incsqueci vel mestre sem

-Gril lo e MarJia Cardoso, que já querida elo sr. Nelson Machado e rias e raras esprcres florestais mestre, reproduzida neste clichê,

-úllvimos lima vez, com grande erno- ele d. Izahel Machado: exót.icas, mu ls inarluun-ut e destrul- é Lima Iurl.e o vigorosa expressüo

-ção e arrebatamento, - o inLeligenLe Aderbal, filhi- das a 0['(1('111 ele quem nada enlell- do valor art ístico cio laureado ex-

Manoel de Falla, com sua "DAN- aho do sr. José Silva. dia ele botânica,., Vê-se o Café ti uto que, viveu, uma vida bôa"

',;SA AI1'UAL DO FOGO", terá por Nalal um cios dois crli í'icios or-igi- e santa, rica de glótias, mas al'1'aS-

:parte da senhorinha lolanda Leal, ENLA!CE LANGE-LINS nalmenLe monta-dos, naquela épo- tondo 1I1na pobre;:;a qiu: a todos

-outra executante de reais méritos. Realizar-se-à hoje, na residêneia ca, ás esquinas do magestoso jar- condoia, menos li I:31e .. ,

O nosso querido "CARLOS GO- do SI' Aocioli de Vasconcelos, á dim cercado com grandes 'e gr-aves A aprIrnorada í'eição da obra

'MES", imortal e fecundo com sua rua Demétrio Ribeiro nr. 26, o enta- grades". est ilo ela arte pcrtugue- cultural de Eduardo Dias, sempre

A'SINFONIA DA OPERA GUARA- ce matrimonial da genl.il issima Sta za antigu. 1- mereceu da Imprensn fartos aplau

-NY", empolgará a assistência com Rosa Maria Lins, filha do Sr. Zan- Í)a téla que vemos ieproduztda, sos, consagradores do meiito elo

. -a interpretação segura e esplêndida zibar Lins e Exma Esposa Dona relembrando o pitoresco encanta- artista conterrüneo.

.das senhoras Gilda L. Lopes e Ib Stelina Sanllíi'ã Lins, com o nosso dor, então, dum bosque heraldico Belo gesto leve o nosso conter

'L. Vieira, que dedilharão ao piano, jovem conter-raneo Paulo Lange, pelos exemplares florestais nele râneo senhor Hermann adquirin

.a quatro mãos, a página Inesqueci- filho do Sr. Walter Lange e Exma carinhosamente eolccionados com 'do o quaclro em aprêço, para que

vel e sempre tlllpolgante do grande Esposa Dona Noomia Amaral Lan- inleligenle sabedoria, tudo falan- não o levassem para fÓl'a (la ter-,

'" lirico patriCio. ge. elo a ling'ungem das recordações ra ca larinense.

"PUCCINI", com a sua cintilan- Os átos ci vil ·e religioso serão da{!ll'81a época, nada existe maiS., Más, não é tudo. Há necessidll-

..te ária na ópera "1\111\e. Buttcrl'ly", ('jelebrados ás 16 horas. Apenas o qurucll'o caracteriza o· de, todavia, qtíe o Inst1l11�o Histó-

_ UM BEL DI VEDIEMO" - sc- 'Servirão de padl'inhos, por par- -J". -."'.-.-._w _ - ·.-.· _- w ..-�-,__.,_·

te da noiva, no religioso, o Sr.

Accioli de Vasconcelos e Exma Es

posa e o Sr. João Roberto Sanford

e Exma Esposa, ·e no civil, o Dr.

Zulmar Lins e Exma Esposa e Sr.

Walter Lange e Erma Es·posa; ,e,

por parte do noi'vo, no religioso,
o Sr. Abdon Scmith e Exma. Es

posa, e ii'l'ajol' João Eloi Mendes e

Exma. Esposa, e, no civil, o Sr.

Joél Lange e Exma. Esposa e Zan

zi:bar Lins e E::mia. Esposa.
"O Estado" felicita aos ventu

rosos nubentes, com votos de uma

união que se prolongue por muitos

anos, repletos de saúde, com as'

graças de Deus, ·extensivos ás
Exmas. Famílias.

Vida
'1J;VIA REUNIÃO DE GRANDE

BRILHANTISMO
Muito se vem falando no jantar

".de confraternização, que será leva
"do a efeito nos salões do Clube" 12

-de Agôsto ", em comemoração à pas
.sagcm do 7(:;0 aniversàrio de sua

Iundaçâo.
As inscrições que só serão aber

ztas amanhã, poderão ser feitas no

.Bar do Clube e por certo, pelos co

mentários que circulam em torno-da

.esplêndida reunião, terão desde 10-'

"go grande procura.
O que mais se salienta no entre-

,'rá �nagnif.icamente interpI'etado pe

Ja senhora Ivone Bruggemann Leal,
...que com sua voz privilegiadn, en

.,:cantar:� todo mundo social ali pre-
_sente_

E para finalizar - "LEO DELI

'BES", com seu "FILLES DE CA

-lnx", noutra esplendida interpreta
.ção da senhora Ivone B. Leal.

Os acompanhameiltos ao piano pe

la senhora Gilda L. Lopes terão

-aquele brilho invulgar «ue já nos

,aeostúmamos a admirar.
Um programa brilhante para uma

l'euniiio 'dc grande brilhantismo.
A. Sbissa

ANIV'ER'SMllOS
GerSOll 'Neves �tNHoalTA!

'Passa, JlOje, mais um aniversá-
.

A ultima crBação em relri
il'io natalício do in�er�ssante �'er-I gerante é o Guaraná KNOT
�on Neves, dileto fllhll1bo do Jor- EM GARRAFAS GRANDES

, nalista Gustavo Neves, diretor ela Prelerindo-o está

'�e�retal'ia ,da Justiç:a, Ed�c.açã? 8-1 acompanha_�do a moda.
':;;,;

Saude e diretor de reaaçao elesl,e

I
EXCURSÃO A .MASSIAl\iBú

'

.��á�'i,�' e de d. Benta dos Santos Segundo estamos inf�rmados o

Ne:c I Clube Couto de lVIagalhaes propor-
As afetuosas feliciLaç:ões ele seus, cionará, no próximo domingo, aos

num('J'osos amig'uinhos, juntamos I seus associados, mais uma excursão
Conl t'H'az·cr ns nossa;:. , "

eo·!4· .... " ,� .... ;,:,' 1 �., ... �I
_ '-' CIJl ;:,ellll.l a �,ht'JSICL1 ...�.,.l.1.

rico, ou Goyêrno do Estado ad

quira a propr-iedade do rico qua
dro de Eduardo Dias para a sua

necessária contl nu idade na terr-a

ba rr iga -verde",
O quadro a que se refere a no

ta acima, a qual [!'anscrevemos do

"Bolelim Comercial", será expos

to, dura li te a próxima semana, na.

redação daquela conceituada re

vista á rua Trajano n. 14,3Oc
andar, anele I10de ser aquele he

lisslmo trabalho ele Eduardo Dias

apreciado e julgado pelos que de

sejem fazê-lo .

. LOJA OIS ·CISEMIRIS
Especializada em artigos para I

homens
I

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIl\IIENTO DE CASÉMIRllS NA
E INGLESAS P.tiRA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS I, PARA HOMENS

ARMARINHO EM GER{1L - CAPAS, CAMISA,S, GRAVA-'
� TAS, PIJ_4.MAS, CHAPEUS, ETC.

.

Tudo pelo lDenor preço da praça
�.;.•.[..À��:���..··;:-·i.'� .�.�� �. ;�ti-.�-.� ��,.�. "_::.ft..V: � t�:.; ..·.i�. :.i.� �,. �.�

Faça uRla visita à nossa Cas.a e verifique
nossos preços e artigos Muitas felicidades pelo nasdmeli

I
to de seu fiÚ�iRItI) !

I\ta8, não esq:u.'eça, qlle o melbtu

(lIresetlte para e seu "PIMPOLBO�
é U1Jil8 eadM'Jleta do CR1!lDlTQ
Mli'TUO PREDIAL.

De um pasto, no S"eo dos Limões, fngiu ante-ontem, ch!o, uma ... , ....•......................

égua báia, de crina e cola [Jretas, lJertencente a t.,,(I"'lJ· "O (' OD 1 ') 1
1..

�.
• � ,. I ça ves, .l C-

!
Po' a 08 pe8S:105 ,d{> fi o

de-se a (jiH'lll achar, <\yis:Jr pdo telefone 16.33.
'

J){l-'il.' gr:lti1'ica�'ilo. !
p l(!d.�;�U�!r� t� O é

PER.
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DR. POLYDORO ERNANI DE S

I
Clínica Médica e Cirúrgica do

THIAGO DR. AUJOR LUZ
Médico e parteíz» Médico-Operador-Parteiro

Do Hospital de Caridade de Flo- Doenças internas de Adultos e

rianópolis. Assistente da I Crianças
Maternidade i Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças dos órgãos internos, es_)c.: Doenças de Senhoras - Partos -

cíalmente �o .coração e .vas�s I Vias Uri:1árias - Rins - Co�ação
I)oenças da tíroide e demais gl::m-. - Pulmoes - Estomago - Frgado

dulas internas I Tratamento da Tuberculose
Clínica e cirurgia de senhoras - Pulmonar

Partos i Radiologia Clínica (Raios X) -,FISIOTERAPIA - ELECTROCAR-: Eletrocardiografia Ondas Curtas

DIOGRAFIA - METABOLISMO ; Iridutotermla Eletro Cir,urgia
BASAL

.

I Ultra-Violeta - Infra-Vermelho
HORÁRIO DE CONSULTAS: _. Pe- Consultório e residência:
ta manhã: Das 7 ás 10,30 horas no' Praça Pereira e Oliveira (atráz do COMPRA E

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás' Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. VIõ N 0.0. DE.

12 horas na Mahirni,dade (Clínica' Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 CASASfTEP.RfHOS 5° CONGRESSO EUCARISTICO.
I' m�n

. de gestantes) I
- Fone 841. FLORIANóPOLIS HIPOTECAS

A tarde no consllUolrt�srio das 15 ás 19

II DR. A. SAN'f·-_Ii.-ELA 'AVAUf,ÇÔES' Na qualidade de Presidente da
"

Mo lE<iALlSAt;OES Comissão Arquidiocesana do fiO
('Formado pela Faculdade Nacio- ADlílNiSTUAÇÃO C E' ti N' 1CONSULTóRIO: nal de Medicina da Universidade "LIA OI:QDODO ·35 ongresso sucarrs IC0 aCIOna a

or IMÓVEIS rLDQIAHOPOLI.5 - $AIfT.4 CATARINA d fdo Brasil) te to os OS íeis -e demais interessados.
Médico por concurso <ia Assist ên- -.""..,J" I
ela a Psicopatas do Distrito que Ó mesmo se realizará de 28 a

Fedllral
, ., RUA CONSELHEIRO' l\IAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ha- 31 de Outubro do corrente ano naEx-inlerno dr Hospital P"qUIIÍ' "

.

PC'" 2"00000- "

tríco e Mallicômi� ,JUfliclãl'iO ,nheiro, etc. Serve também para come_rclO. reco r", �. ,�. cidade de Pôrto Alezre Rio Grande
da Capital Federal i RUA CONSELHEIRO l\IAFRA, prédin de comercie com 2 pavimen-

d SI"" ,

Ex-interno da Santa Casa de Mi- los. Preço Cr$ 350.000,00.
.. _ I

° u.
. . . _sertcórdta do Rio de .rnnetro

RU-:' DE,ODORO, prédio com 6 quartos e detnais ínstalacões. Pre- Outrossim, comunico as facílída-CLíNICA MÉDICA �'DOENÇAS "">.. 'i

Nl!!RVOSAS ço Cr$ 250.000,00. ,des de viagem, entre outras, as for-
Ne�gn::,11��;!�:3, Edifício Amélia RUA ALMIRAN1'E LAME.aO, Mimo prédio, constru ido cm Ierre- i neciclas pela Empreza Turtsme,
Residência: Rua Alvaro de C no de 17 x 30 lodo murado, com 11 quartos, elc. Preço Cr$ 190.000,00.

P I f I Bd';valho, 70.
a_r·

RUA Rui BARBOSA, casa com 5 quartos, construída em
í

erreno I ontua -1\ ac la:do- ensau � .

S. _.D1
Das 15 às lá horas de 211 x 86. Preço Cr$ 120.000,00

.

I com quatro tipo de perrgrrnaçaoTelefone: .

lConsultório _ 1.20$. RUA JQ,SÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., 0011S rui- a) uma Aérea, em aviões especiais.
Resfdêncla - 1.305'. do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.eOO,00. a partir do Maranhão, escalando em

D-r.-M--.-S-.Cavalcanti I RUA RIO GRAJNDE DO SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno
todos os Estados' b) uma em navio

10 x 40.. Pr-eço Cr$ 35.000,00. ,

'

_

..

CIi"ica exclusivamente de criança. 1 RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter- especUllm�nte fretado, e �onduZln-Rua Saldanha Marinho, lO

I rena de 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00. do exclusivamente peregrmos ; c}Telefone M. '732
RUA SANTOS SARATyA (Es!reito), bangalô compleLameate novo, uma terrestre, prosseguindo d.

Dr. Roldão CODsoni I (com 3 quartos e demais instalações. preço, c-s 100,000,0'0. São Paulo em confortaveís "oní-
CIRl}RÇ;IA GERAL _ AL1'A ct- RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2' quartos, etc. etc, Preço Cr$

bus", através do Paraná e SantaRURGA - MOUSTlAS DE SE· 40.000,00.
NH:ORAS -- PARTOS

'

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Preço Catarina; d) outr-a-terrestre, partiu-Formado pela Faculdade de Medi·
ema da Universidade de São Paulo. Cr$ 55.000,00.

,
do do Rio de Janeiro, pelo trem

o."d�. foi �ss!ste_nte por vário! a,no., �o CA:POEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a area de internacional diretamente a PôrtaServiço Clrur.glco. do Prof. Altplo '! 86.000m2,. Preço Cr$' QO.OOO o. I' ,

,', Cor�êl' Neto
C APOEIIRAS ,d' d ,3 b hei 'O' "

_

'I
Alegre.

C1rur.!l'l;1 do eslom3go e via� circula, .'l... ,�asa ,�s?c.\lpa a com quar�os, 3nlelro, a",ua quen - .

cr
'

res, lQt�5tinQS" �ell,l'ado e .grosso, tirai· t.e e feIa, ll1slalaçao sallllarla, etc. Preço .cr$ 60.000,00. Sao essas as vla",ens obedecend&-'
�: rms,. prostata,. be:"jl:a, utero, TERRENOS 'ao tipo- peregrinação.0"''"'0! e trompas. Varlcocele. hIdra- RUA RUI BARBOS A t d' C I. _ ••

ceie, varizes e benlas, " .">., en ° 8,50 X 150. Preço r$ 15,.00n,oo. I EVidentemente, poderao 0'8 flelS
Con�ultas: D�� J ás 5 bõr;\s, à, rua RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30.· Preço Cr$ I proferir 'outros meio" ao' seu aIcanFellpe SCbl;lIdt, 21 (altos da Casa <10.000.00.

.
,�

.1'ara,so). Ttlef, 1.5,98 RU" , S'''A LUZIA (E t ') d C 000 ce com via "'em de auto ombosRe.idencia: Rua Esteve. Jutíior 170' h...L-.' "s relto , ten ° 50 X 40. Preço- r$ 50. .00.' '" ., ,..

Telef, M. 764
' ,

RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (-fundos rua Tijuca). Pre- aviação, ete" na certeza de que o

---Dr----
-.......--... -:- (:0 Cr$ 2Q.O'00,oo. nosso Estado, e em particular a

• Paulo Fonte. FAZENDOLA E INDUSTRIA Arquidiocese não deixarão de se,
.. <:tínico' e operadpr. .

I BARR�IR0:S" pequena fazenda, com
_
p·��stag'em para 30 .ea�eças,Consultono·T�:�n.;';'it��{OW'elrelea, ,26.

i pom _

uma _mduslna de prc:d�lt�s de mandlOoa. sagu, elc., demaIS mfor- fazer representar naqiIela parada
Consultas das 19 ás 12 e da..s 14 ii i maçoes rlao-se 'nesJe Escntorlo. Preço Cr$ 280;{j00,oo. de Fé e demonstração de amor ..

Dr. Newton D'Avila \5 hrs, Resldêt<cl,,: .Rua Blumeoau,l . HIPOTF,CAS Nosso Senhor Sacramentado.
Operações .:_ Vias I!rit\â�ias _

22. - Tete�on��_ 1.62il ! Aceilo capi,[al para empreg'ar sôbre g.arantias hipoteCárias. Sigilio FpoIis, 1 de Março de 1948Doençà� dos it:ltesrinll!, réto, .anua e D M" W dL 'lh�oluto
Hemorroidas. 'I'ràtaménto da &ilite r. ano eu naueo' ,"

,

'AU; _ Conego Frederico Hobold - Presi

co;!�it�e,ra�ito:�:!�:s ��rm����de CI!nicon';'���;�ef����;�sno� 2�ianç&l11 r QUfR VESTlR·S·E COM (ONFORTO E ELEGANCIA 1 d���� .d.a..�'. �� .... , ...........•••dí.àriam,ente às ll.l� hr;•. e 'á tarde, Consulta das 4 ás 6 hor". I PROCURE A

��ló���s.e:, �6an� �:,�êl��; Residência: FT�f:f. Ssffidt n',38. I! Illf'HillJ fttar!l;8 ello rie t�aos�n�1�I�:c:��tr�0 a�108=
• oleg�o Barrlga-Vel'dé",

\ Camiuse. Grlilvat... ; PihHilU, I i '

C! N,· ii "

.

amigo analfabfÜo, levando-o, a uniesta c.?�stnlldo (} s�u majesto",! Meiaa cisa melhoreI, pelol, rre· II 3< '" � •. "

.

.

curso de alfabetizacão no Grupo
80 .predlO e neceS_81ta de suaI Dores pre"olt il6 na ,CASA' MIS I ,I 1

Es{)olar São José, na Escola Indua..
valIOSo. colal' ,..... j" , Rul'l FI'! íppe 'Schmidt 48 irial de Florianópolis ou na Cata.., .. H.rll ....o.

. CELANEA _ Ruae Mj;lf!!'I"'. ,

-._��-_�__ _��, tira! '(',fll'l,r()polit.ana.

Rua Vitor Meireles 11. 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual· 766

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês. Distnr
bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, in�l'1'
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino,

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

Oírurgia plástica do perineo (ru-.
IUI'as)
!ASSISTENCIA AO PARTO E Oí'R··

RAÇõES OBSTÊTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios llen'iOSOS - Esterilhiadc

j-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Td.
1.461
Resi,d. R.' 7 de Setembro

Cruz e Souza -,- Tel. 846.
Edif.

SÃO FRANCISCO DO SUL 'para NOVA fORI
Informaçô91.! com QtI Agentes

Fh.r;fDt.}:o H - Carlos Hoepcke-SjA - 01- 'Teletone 1.212

Sf.O Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelo 1:: 6 (En i. t e leg ,

\1)() � � M ACK
r

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

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

Ca s
300,00 a CR$
metro quadrado

Consulte-aos sem compromisso

,Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
H:,EI � aSCH F Of'la�; ÓIJOUS

500,00CR$Desde o

CurJa Metropolitaol
•

1'4
·1 molho,"

fabricante e distribuidores dali afamada. con
fô&cçõ_11 -DISTINTA- • RIVET; Poasue um grem
d$ .oit1m�ulto d. cQsemirtll. l'iIllCadofll,' bli.'in.
b�t"t8 o baR'6tom. algcdõeilll,:1mof·iolll a IliviomC!ntoe
�,aJ'!') Cl!H!:lit'%tf!l'.li, Q\.1C5 lI'�cehe di:rllltament. de"

Snn.. O.-.;t'l'!Ql:lI';:�iÇi:iit.:l>� d<l r ",tei'iQI' no slIMnUdo ele lh� fOll$lt' am tHD§

r!f2'l'i�;lt'6;p,�Hl!!, ...... f'rLVUS �1'\'i. 'Bl�rj$.an,�u li Ln:ioiPl.

'"li CI.:PXTAL" Gh.cm� til ate:!'!;;;!f1o dGiS
�f�t�lOl�f?"� m�,a.� efi,�"t3pa-a.i3. �\tI,hTR�Z

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I PARTIDO SOCI�L DEMOCRÁTICO

lo Escriiório do Partido Social Democrático, a nua Felipe Schímídt
1'\. 42, atende aos seus corr-eligionar íos para qualificação eleitoral

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

artigo!: 1--------------------------------------------------------------de grande I. I
atualidtlde: ..

, d � V
e G'

COMPllESEIHUMPUlR' I' fO U�OS eterDnar30S IHOJE MESMO!
' I

3 " I I O INSTITUTO PINHEIROS'- (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).Custa só c-s ,00 I 1 tem o prazer de cornunícar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
I

_____ __ _ ___:;_ _�

- - - - - - - - _.J ! e Farmacêuticos, que está iniciando O lançamento de uma grande série

Jitanç�n S'mu�� Indnntri�i,�ti ;ldêSS�/:��:i�'�S já a venda, são:
-'

H li' iiU, ii i � f& I u � li� �U .:i ! 11.',(\0 ��LFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 comprimidos de

'VENDEMOS OS SEGUINTES MA- 1 Ventilador de ferro, manual, VACINA CONTRA MAl�QUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de-

QUINAR�OS para ar rcz em Casca. i leu cm3.
1 Máquina p/beneficiar arroz, 2 Tratores "FORDSON", sendo SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

-eom pouco uso, da afamada mar- um funcionando e outro desmon- VACINA CONTRA BRUCELOSE� Ampolas de 20 cm3 e frascos
-ca- "TONANNI" com dois brunido- tado. de 100 cm3.
res e class ificador de tipo "TRIER 1 Trilhadeira p/arroz. com capa- VAciNA ANTI-RÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmâ e frascos
-eapacidads para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários. de 100 cm3.

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

D0s dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen-
de serviço, tor, marca "OLIVER". I

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden-
1 Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de oito linhas, do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário

"H. P. efetivo, da afamada marca I

americana, marca "THOMAS" I ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com .abso-
'''BOLLINDRS'', completament.e no- p/arrnz ou trigó. Illlta garantia de atividade máxima.
-vo, • Os interessados queiram dirigir- Brevemente o Instituto Pi�,heiros apresentará outros produtos ve-

1 Dinamo para 6.000 velas, com se á IRMÃOS GLAVAM, Eluriané-] terinários de grande eficácia, como: 'I'eruer ina (Buco-Vacina contra

instalacões completas, isto é, qua- polis, Rua João Pinto n. 6 _ Cor- diarréia infecciosa dos bezerros), Stilb�strol, e ainda, Vacina Contra a

«iro de mármore com reostato, arn- respondência para Caixa Postal 42. Souba Aviár ia, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .

.;perimetro e demais pertences. Fpolis. Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças

I elos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

,

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEJiROS aten-
(lerá diretamente a todos 0S pedidos de seus produtos, quando não en-

contrados na localidade de residência do solicitante. I

SELECÕES
#

. de JUNHO

•

Ácidú sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30' metros, cada uma,
'co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio ; Ma
'caco hydráufico, marca Blach law Jack para 12 toneladas; Ba-
. teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua-
dro e chaves; Bomba ele ar, manual, com tripé; Manometro para

g-arrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bomba, para
,600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé
trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
.eempleto, para auto Ford 1929; Balões para hydrogênio; Supor-
'te para pneus; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa
'para tambôr de gasolina; Máquina de furar elétrica; Ventila
dor.

.�.

Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José,
Informações no Escritório de Asteróide & Cia,

Praça 15 de Novembro n? 22 - 2° andar _ Telefone, 1.388.
______.---------------------------------------------------------

II e II
IV

Vendas à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Sehmídt, 2 � 1° andar
"""'-------_._-

1INTUR,r\RIA C'RUZEIRO
Tlradent.es ,j.\

LAVA e' TINGE ROUPAS
Reforma chopeos

Profissit;na competente - Serviço repldo e
'

garantido

'i Ouçam diariamen te, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas i

I RADIO TUBA' ZYO 9 II] 1530 kilocieloe ondas médias de 196 metros

,I, I', TUBARÃO -- S. CATARINA� t

I---.. ...,-------

GLltaJ ele) Paraná I
Publica relação, dos comerciantes e industriais com seus ende-I

, recos. ICada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário dO,
Paran,í e Santa Cntari.na. j'

ltcdação: Rua PL'UdCDle de illurae.s, n. li26. - CUl'ililJa. 1

.-

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

Económico Financeiro
Publicidade mensal. -- Aseinaturas e Anúncios.

CAIXA p0�T ,L, 775 CURITIBA

frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento -de
Flori e Pomicultura

H . .T. Cipper,
Corupá,
Mun. de Jaraguá _ Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Encerador
Tendo necessidade de comprar

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

ração, afim de conseguir reunir . a

importância necessária á referida
aquisição. Muito. grato fica-lhes o

I'Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA.
.. � " '!' .

CASA MISCELANEA dístr v l
buidora dOI 'Rádio. R." Ci A

Victori Válvula.' e Dileol.
Rua Con.elheiro Mafra

COMPANHIA -AWNCA DA lill"
� _ 117. - 1IIe:' 1184
DClt'OIOI II DUrIFOliDI

Cifra. do Balanço d. 1944,'

�i uc: ..aup!7C111!�n_�....4!E;'i.i�;..ii·�·�S'1'..�\Ir...

',! ,S
..

,A tern',po I•.Uv p,erc,aI Telefone pe re a Impressora Graiaú Ltda. (telefon�
I manual 767), e o nosso agente o procurará para receber

I
s ua encomenda tipográfic'a, Serviço Esmerado. En traga
imediata. Preçt:s sem concorrencia.

I

I �SPERANÇA
40 "i!u'mA�li\t-l�o NILO LAUS

Hoj4ll fi .liuu�bl &G7." .. sua Jli"ê'1erula
�::-r�l<J� ��daH:u�t. III eutraq�I ..� ...... U••eop6il.úI _ rt"�

atl!i.tlu - Arlt!;re. d. lterraehe.
�y",,)�S.�-M a � ._"hã .. reedhirl••ql...I

'

. _

I BO
! para. quem possue de Cr$
í oerta de 10'/. ao ano com

CAPITAL E RESERVAS
RespoDiIlsbilidarie,
R(ceb
Ativo

Sinistrol pago&! DOII 'liltimol 10 .nOI

Relponllal {Hdatiel

Diretorell
Dr.

-

Pampbilp d�t1tta Freire
de Sá, Aniiiô' M"lDrr.,� Dr.
e Joaé Abreu.

Por que existem
nações rivais?

fi falta 'de realismo da política
-

exterior dos EE.UU. impede
que' se enfrente sensatamente
as divergências existentes com
a Rússia, encontrando-se uma

solução satisfatória. Leia êste
atualíssímo artigo em Seleções
de Junho.

Também neste novo número:

Assegure desde já um

NATAL FARTO E HUZ
sem sacrificiofinanceiro, edquirin
do, em suaves mensaliriadcs uma

CESTA DE t�ATAL

êj{��
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326

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 vítórla
científica.

.o:.<t •• � ••••••••••••••

ENTAO, Il.Ai DEIXAR DE FUMAR?
Comomuitos fumantes,você tam
bém descobrirá que fuma mais
por costume que por gôsto. Es
tude 83 influências psicológicas
que tanto domínio exercem sôbre
milhões de homens e mulheres,
em todo o mundo.

.

• eo + ...... '" v i' ••••••••••

QUEM NÃO COMPARECEU AO
lN i:OMTRO? Um jovem norte-ame
ricano jurou vot-ar para casar-se
cora a noiva dinamarquesa que
prometeu esper

á

lo ... O destino,
porém, impediu que se encontras
sem no cii:l cornbtuado, embora
ambos chegassem ao local mar
cado para torna r 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

SEILEÇ
-

ES
DE JUNHO

PASTA DENTAL
ROBINSON

Agora a venda
A REVISTA INTERNACIONAL
PUSLICAOA EM 9 IDIOMAS
.....................

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

I Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime _ cívei

Con.titu!ção � SocladlldlJl)
NATURALIZAÇÕES
Títulos Declaratól'iolll

EgerU. -- Pl'uça 15 de Nov. 3�,
10.andul'.

Ro.ld. - Rua Tiradent•• 47. 1-FONE •• 1468
,

CrI
o-s
c

•

80'.900.606.30
5.978i401 ;755,97

67.053.245;30
142.176.603.80

98.687.816,30
• :76.136.40'1.306,20

de CarvrJtbo. Dr! P'raDcuco
Josquím Barrete de Arauj-o

EGOCIO
Infort:'twçQes nesta.

10,000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
recebimento de furos mensais.
redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Agosto, no Lira Tenis Clube, atraente Deitada pugilistica, constante de
sensacienals contendas entre os melhores esmurradores 'locais.

Os ingressos já se encontram à venda,
� _.-.� -- __-- ��_��,_�__��XX=��_�_�,���������_�2��_�_�__ ,�_�XQ�S._�_�,_�__�����������������������������������������������

ICI' EMASI RITZ - Hoje às 2 horas

1° - Cinelau.iia Jornal - Nacio

-nal.
2° - Charles Starret, o cow-boy

granfino - em:

MASCARADO DA JUSTIÇA'
Um western de lutas, torcidas re

ação.
3° - Sydney Toler, o celebre

Charlie Chan, em mais uma eletrí

zante aventura policial:
LUVAS JUSTtCEIRAS

Dia 10

, ,V,�.#_;J:!Jtlii;�...I�

PAULA RAM08 X FIGUEIRENSE, o choque
atração de amanhã no campo FCD"

está em forma para repetir o

fdtOI
Pelo que soubemos, para evitar'

no segundo turno, A sua grande contrariedades os jogadores de arn

"torcida" estará a postos amanhã bos os quadros ficarão concentra

para mais uma vez aplaudir e in- dos em suas residências hoje à noi-
centivar o XI campeão de 47.

'

te até às 12 horas de amanhã.

Com desusada ansiedade o público na melhor disposição, esperando
esportivo da cidade aguarda o des- apenas o momento de entrar na li

fecho eletrizante do anunciado co- ça para dar combate ao seu ri vaI.

teio entre Paula Ramos e Figuei- O Paula Hamos venceu o "csqua
rense, marcado para amanhã, no dão de aço" no primeiro turno e

:::i;���O":O"�:'�'%�U;:' P�:fi::'�: O C. N. Francis-co-M-a-rU-ne-Ui-c-o"'-m-pl-eta-hoJ-�e -m-als
um ano 'de existência,

Os dois categorizados conjuntos loiros já intervieram hoje em várias

encaram o prélio com muita sede- competições olímpicas. No Salto de

dade, pois do resultado final de- Trompolim para homens, Guarner

penderá a classificação na tabela Kanitz ficou em vigéssimo quinto
de pontos, onde o Figueirense por lt�g�e. No �Ientatrom Dodrno o ca

duas vezes foi batido e o Paulo Ha- pitão Hamilton Soares Belf'ord, que
mos deixou o Avaí isolado na lide-/ estava COl.TI

um SCOl-e perfeito, teve

ranca.
a infelicidade de ver seu cavalo cair

N� alvímegro todos se encontram i
no penúltimo salto. Ena prlmeira

" I
série do primeiro" ronnrl" de esgri-

O CAMPEONATO MUNDIAL DE ma, o Brasil figura entre os países
1953 EM BUENOS AIRES

'

eliminados.
Buenos Aires, 30 (U. P.) - Os1------------

delegados argentinos. presentes ao

Congresso da F. 1. F. A. (amadores), '

reunido em Londres, comunicaram
à Associação de Futebol' Argentina,
(IUe o Campeonato Mundial Espe.,
daI de 1953 será realizado em terras

l))atinas, •

Onze anos completou a F.M.F.
A Federação l\;{'ehopolitana ..]e Fu- às 18 horas, quando fôra inaugura

febol festejou, ante-ontem, a passa- dos os retratos dos ex�presidentes
_gem elo seu 11° aniversúi'io de fun-
dação. da entida,âe, hem como li instalação
Para solenizar a data, foi levada' do apaeell� de Raios X no Depar

a efeito uma sessão comemol'ativa, tamento de Assistência Social.

. �ariocas e paulistas decidirão �o Vam
, peonato Brasileiro de Voleibol

Em sensacionais jogos realizados o qual deverá ser decidido' pelos
esta semana, as seleções carioca e ,dois categorizados rivais. Tambt"m
paulista eliminaeam os mineiros e as equipes masculinas do Distrito
os gaúchos, rcspectivamerile, do Federal e de São Paulo classifica
�ampeollat() brasileiro de voleibol, pam como finalislas.

Jair, pivct do Fi�u sirens«

SPencer Tracy - Katheriue HCJl

norte �'mlO.I�C�11·rs· ia'ventos [burn - Robert Walker e l\Ielyy.n
..U -lho va

'

u& ,j VI laU.;» 'Douglas _ em:

OI'
*

d d 1 rl MAR VERDE

umplâ. as e ��onure5 Lrn drama poderoso e magistraI-\
,LONDRES, 30 (De Robert Dow- o italiano A, Consolini e seu com- mente vivido por um elenco de l'S

son, da U. P.) -- A opinião geral patriota G. Tosi, são consideradOS! cól.entre os entendidos é a de que os invencíveis. No arremesso de pe-
I Um intenso romance que as mu

norte-americanos triunfarão nas so, os poloneses \Y. Gnierut e M. i lheres compreenderão muito c maí

provas de velocidade de pista e em Lomowski podem surpreender os to bem.
três provas de campo, Nas demais J. Funch c \V. Thompson. No arre-I CINES COROADOS
provas de campo e pista, possível- messo elo Martelo, o húngaro I. Nc- Cartazes do dia
mente suécos e finlandeses têm meth e o suéco B. Erick são os me-I ODEON - Hoje às 4,30 e 7,30 horas
grandes possibilidades. Não obstan- lhores. No decatlô, os suécos E.

En-I
- Colossal Programa Duplo -

te, não será de todo fácil para os dersson e P. Ericsson e o norte- 1) _ Um filme eletrizante, reple
Estados Unidos a disputa das pro-: americano Irving Mondscheín se

i to de cenas sensacionais e avente
"as de velocidade, pois será tarefa; apresentam com 'as maiores proba-] ras inesquecíveis:
difícil derrotar o panamense Lloyd bí lidadcs de vitória. As provas de --D A J( O T A
Labeach, nos 100, 200 e 400 metros; revezamento de 4x100 c 4x400 não John WAYNE
o representante da Jamaica, Herb oferecem muitas dúvidas quanto aos Vera HALSTON
McKenley, por sua vez, oferecerá seus resultados favoráveis aos Es- Walter BRENANN
combate árduo. A prova de 1.500 I tados Unidos, porem a Jamaica pu- e 'Vard BOND.

I�e�r?s parece est�e garantida peja rece como séria competidora nos I _ A luta dos humildes contra os

Suécia que contara com a exclente 4;;:400. mais poderosos ...
forma de Lenard Strand e H. Eriks- Certamente .se terá muita supresa

,. LUTAS e MORTES. , .

5011. Nos, 5.000 metros o atleta tche- no curso dos Jogos, mas o resultado 2) _ Um filme alegre, com muita
co Emil Zapotek é apontado como final deverá ser favorável aos Esta-

. música e um ótimo romance de
o melhor e nos 10.000 metros terá dos Unidos. ;

arnôr :
".

como companheiro o filandés Vijlo \' O NOIVO DE SUZETTE
Heino. Na maratona aparecem o .,.

J com:
I'inlandés Heino, o tcheco Zapotek Simone SIMON
e o britânico Jack Holden. Na pro-

e Dennis O'KEEFE.
va dos 110 com bar-reiras, o argen-

_ A mais deliciosa comédia tkt
tino Alberto Triulxi se encontra no

I

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Para o esporte n.iutico do Estado
I
tinias do 110SS0 mundo esportivo e

J efeméride de hoje é sumamente remo barriga-verde, pois varras ve- social, sendo atualmente seu pri
grata. Assimila ela o trigéssimo-ter- 1

zes teve a honra de se sagrar cam- meiro mandatário o valoroso e

ceiro aniversário de fundação do peão citadino e estadual. O grêmio benquisto sr. José Elias, ao qual cn
Clube Náutico "Francisco Martinel- rubro-negro, nestes 33 anos de vida. dereçarnos os nossos cumprimentos
ii", uma das grandes expressões do teve à dirígf-lo as figuras mais dis- pelo feliz acontecimento.

AS ESPERANÇAS DO BRASIL NAS

OLIMPIADAS

Wcst Drayton, 20 (U. P.) - (Ser

viço Especial para o Brasil) - O

capitão Magalhães Padilha maníí'es

tou que as maiores esperanças dos

atletas do Brasil, descansam em Ge
raldo de Oliveira, no salto triplo,
que jú obteve 15.41 metros no cur

so de um treino; em Piedade Cou

tinho, campeã sulamericana rlos 400
metros em nado livre; em Henrique
Valim e Ferdinando Alessandr-i, nas
provas de armas (espada e florete).

Os

OLIMPIADAS

Londres, 30 (U, P.) - Aos brasi

lelros quo tomaram parte nas pro
vas de hoje, temos de acrescentar

Milton Buzin, que !lO salto trampo
lim conseguiu classificar-se em dé

cimo-segundo lugar.
x x x

LONDnES, 30 (UP) - Os brasi-

AOVOGADO

IPIRANGA F, C.

mesmo plano Que os norte-ameri
canos Dill Porter e Clode Scott. Nos
800 metros se considera que os prin
cipais atletas serão, o defensor da!
Jamaica, Arthur Winl, o dinarnar- I

quês Holst Sorenscn c o francês
Marcel Hansenne. Nos 400 metros
com barreiras o inglês A. B. Stro
kesbrubb oferecerá luta aos norte
americanos Ault, Cochrane e âirk,
Nó salto triplo os peritos admi

tem que o peruano Anchante Reyes
tem grandes-. possi bilidades de vi
tória. No salto em altura se apre
senta o atle.ta britânico Alan Pater-

Ações cíveís e ci>lI1erciais
Esc.-'Rua Jo.lo Pinto. ;i-Térreo

(Anexo ao·j�rll·�l:.;o Estado .. )

Plorianopoli. <Senlt drarinã
,

'.

�;:' .. -! ' .

, Deverão se reunir hoje às 20 ho

ras, os associados do Ipiranga F. C.,
de Saco dos Limões, para eleição
e posse da nova diretoria da agre
JIliação alvi�verde.

COSINHEIRA
Precisa-se de ullIa CHIe durma' fú

ra do emprego.
Informações , eua Rio Gramh dú

Sul n. 22
.

PAGA-SE BEM

son como capaz de pregaI' lima pe- VENDI:' SEça ao norte-americano Verne lVlc- .' L-
'

Ger, que é favorito. No salto em Vende-se finíssima sala de jan-
distância, o favorito é o norte-ame- tar em estilo Renasce,nça, inteira.
ricano Blls Tel. Na prova de salto

/ mente trabalhada a mão e ainda
com vara os n�ete-all1ericanos sâo não usada. Tratar à rua Saldanha
os frlmco favol'ltos com Marcom, Marinho, 16,
Eichards e Smith, porem o SUéCO,1
Aakc Lindberg. A prova de 10.000 'F ..\BIUCA DE FOSFOROS (PR:)�-
metros ser" uma luta tremenda en- TA P. FABRICAR)
tre o hritânico Harry Churcher, o Vende-se
sl1éco G. Hardmo e o hl1ngaro S.

I
Maq:linário Cr$ 250.000,00

Lazslo. Na prova de arremesse do ,Prédio, Imoveis Cril) 90.000,00
dardo, o finlandês Raj Rautavaara I Situada em Campo Alegl'(�_ -_ S. C.
possivelmente derrotará o sl1éco j Vende ·sé 11.. só mllquinál'Ío
PcHerson e o norte-americano Mar- Tnformações com A. Weh.mnt'l
tiu Biles., No lançamento dodisco, Brusque - Santa Catarina".

Mistério ... suspense ... ação .• ,

ROXY - Hoje às 4,30 e 7,30 horaS'
lc - Cinelandia Jornal - Na�

cionaI.
20 - Sydney Toler, o celebre

.Charlie Chan, o celebre detetive chi

nês em uma aventura policial ele
trizante:

LUVAS JUSTICEIRAS
Mistério. .. ação... suspense ..•

3° - Charles Starret, o cow-boy
granfino em um western de lutas e

torcidas:
MASCARADO DA JUSTIÇA

4° � Continuação do seriaclo:

A ARANHA NEGRA

Emoções. " . aventuras... torcí

das .. ,

RITZ - amanhã às 4 � 6,30 e 8,t5
horas .'

,.

ano.

No Programa:
VALENÇA - Nac. Imp. Filmes,

IMPERIAL - Hoje às 4,1A, e 7;30 hs,

O mais sensacional programa do ano

2 FAH-vVESTS E 2 SERIADOS
1) - Roy ROGERS - "Barbudo"

c Dale EVANS - em:

,LUZES DE SANTA FÉ
- O melhor trabalho do ,iC(}W'"

boy" CIUClido.
- O mais arrojado de tod.os os

"cow-hoys" :

BILL ELLIOT - em:

O VALE DO CAÇADOR
Lutas eletrizantes ...
Torcidas sensacionais.. .

Proezas incríveis ...
3) - Conl.inlluç.ão elo mclhü,t' se

riado de todos os tempos:
MARTE INVADE A TERRA

Dennis i\lOORE.
3° e 4° episódios"
4) - Inicio do mais misterioso dO'X

sel'Íados:
O MARAVILHOSO MASCARADO
William FORREST.
No Programa:

.TornaI da Tela - �ae. Tmp. Fil
mes.

OD EOX � Hoje ús' 2 hora�
SEMPRE TE AMEI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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In feu'UIaçÕes uteis I Faco!!a !-:b'.Q !,�c:!,o,lmaq�Oi'�•.
11ft,

& ai ções, etc. _ O melhor contra a ferrugem. Destróe e impede a sua for-

o ESTADO í ufano uas empra .. mação. Altamente impermeabilizante. Resiste a ação de qualquer ácido

i I
S�S rftdRvl'!1N��

e ação da água do mar.

I
.

, 3". Of!cIm ..... 1. U V U UI'Uhl 'DISTRIBUIDORES: - CARl,OS HOEPCKE S/A
.•

'8' "L-,'l'� ;,{ A' 'OI'ilJISTA:! l'fIiW .. • 1 ,FLOlUAl�óPOLIS - JOINVILE e BLUMENAU � 11.10 llrJ" •

,� Dlm..... RUBENS A. R" OS,_ 8EG"UNl}.A;.FEIRA II.f.ttil.5IMiUII.liUIH•••_iI li' IlIl8íOascn *_.e••�_. O V" I L' DO
'. IT'A I,U'

,

li _

�etárlo • Dtr.-Ge...... . E:x:presso São ru1óvllO _ Laguna � ll.Jit..!
IID!I.'EI NOCETI 7 horas,

.

Dhfi..- .s. O_oi ."'_ ,16 horas,

� ,

• -�.... :

II
Auto-Vlação Itaja! - naja! - UI Jw.

GUSTAVO NEVES Expresso Srusquensa - Bruaqu. -

i aete II. Paclnaçl.: Iras.
� l'IlAN€lBCO LAMAlQUB l.f Expresso Brusqui!Jlse - Nova Trento

� '"""_._ � I 1-- Hl,30 horas, .

:
.� ....._.. .,l'dIIIG&

t· Aut.o-Vlaçáo ClItárlnen.se - JmnvUe

1 �-{ArBI C.ABRAI. D.A, IlLl'"A - tl'hora i

.,k R-vresenta:n&e:, Auto-Viação Catar1n:en,se - CUriUba'
'� A S L..mA - 5 horas.
� .. .

I Rodovíáría Sul,Srull - porto Al��
-l #<l� �"{H' Dant&1. U -- "'. - 3 horas, DIRÉÇAO I
.,f antlar á6�P!d014Sht�S1lP.l.ro - Jo-invlle -' Amélia M Pigo:z�i

,'j'.'�,.' j{'. í!I-6U,
- Ri. ti .. J.a.elr. TERçA.F:mmA

UUL GA8AMAYOR ',Auto-VlaI)AO Catsr1nense - Pôrto Ale-

jjtu lr.liJte d� OUnlra. 1Il ...., gre - 6 horas.

� i� a!llar I
Auto-Via,\:.âo ca,tarlneTL&e - CUrltIba

,�
- fi horas

.i"! 'ifeL 1-1871 - � P••Jc, '.. Aut�VlaçlIo C'atadnen$! -- Join'Vile,
s ! - 6 horas. 1

?i .üJSINATURA.8 I Auto-VIação Catar!nA!!nse - '1'IJbarAo; t� Na CIõ�Ual I - F,6 boras,sao CrlSt6TAo LIlglula
i Ouçam, âiõriemonte, das 10 às II horas, as audiQÕ8:s da.

j �!Q:Jt;;··::::: � � :::: ii
'1 :!'�: Gl6rla -.� - 7: i

zm'
.

fi B3dl·. Dilu·sora' de 'La'go'nl' i . ll'-"Am�,fj ...... CTt !i.�� e 6'1.; horall'·s B
I ,.,: ., .' .• i<.

� .�� .. '"" _ .' _. Cra 'tto: I
Expre..«so rusquenee - rusqu. - 'I' '

'
, ....

'

f ���,��,,,��::R'��,,��,:7::':�,:;:::':,,::,:;�
'� ®"bere &lnho .' C1'3 t� 16 horas.

;;� N@ IateMO!"
ii> t í ra:."to.V1açaO Itajal - I�Jal - Iii hO-! 970 kilóciclos onda de 3(}O metros. Agenda Geralll8ra S. Catarina

� �e '.','" <o.. c;:ç I".*" 1115 -�f!d�u�.��,Bra,sneÚ'o - .JolnvU. - la
I

.

Laguna - Santa Catarina. - Brasil Rua Felipe (Sch-midt. 22-Sob.
'i �e8la:r•.. , _. .. � � õtl1l , ,QUARTA-FERA 1 C. Postal, 69· T'el. �-Protetora»
�� ..

'

!. Auto,Viação Catar1neilse - OUritlba. l

FLORIA-NOPOLIS "'I

15 'hl�<eStr-& CM} ",1,9* I '1-' fi horas. ( .�

'j ilfDerG íl'f1lm.& ,.� i.Cf ! '_ A6uy:o�!!�{). cawineIlSe Jotnvfu! 1 Reg; ,SIlOS de Diolomr! es "

, - ..

:5 l \ Auto-Víação Catarinen.w - Lagunal -,.
1. '

..,. � , ��

II;� 'btl'iteteaJ l!l�!lI'et� �ea�r.o�· '1-R'if?d�s�rJ:1ra.silelrO _ Jotnvu. - ti I. TRATA-SE de registros de diplomas, �'cgistros de pr?fe§sol'es, e ,SRS. ASSINANTES
,� ::o- _d«<jl,s��" m";"lil!� liôi.., 'I· 5 e 4 horll1l.

• .�_." í IOdo em qualquer assunto referente ao enSll10 em g�ral, hvre ou ofi- RI'· di
;ii ....... "'....� "'...... ç� Expres3Q sao Crlstovlio - .__.._& -

i ! I .

$C 'amem tme ata-

� � ;::1!r�������:::��,- ! :6��raça::�:�: :1:r1iSQ:: h�lc.a 'Direção de Dr. P:�:��vo��I�!::zI:S�RIOAV. Alte. Barros 11 _ i gd,:ej�:�dá�eua�:e:nt���
lShml.!l!I ll'<tí<nl COftêeU'J�' I' ras·,

"'""'n.to 1.10 andar. Cx. Postal 3932 _ Rio. de J'>n'eI·r.o. � e seus lornaes.

j ."". i."I-1.� =.,� "'�'1"'� ,Expresso Brusquensl' - No,va ue

I
.,

,j "'''''' "O<Vg .. �� �." '"

1 -- 16,30 h{J}'as.
.

,S ��aôl\Ii:'J, B..odoviárla Sul Bl'asil - P6rto Alégrê!
." ......�-""---_._----�---;; � 3 horas. '

QUINTA-FEIRA !
Autc·-VlaçAo Catar!nense pôrto II ,� I T l_Alegl'>l - 6 horas, 1 t1t •

Auto-Viação Catarlnense - CUritiba 'I' ��
,- 5 horas, �.....,

Auto-Viação Catarlnenae - Jomvnei" •

_ 6 horas. I SOCIedade de sortews e !;�"Uros contra aCIdentes pessoais, conce-

Àuto.·V!açlío Clltarlnense,... Tlibado

f
clendo ma. is outros benefieios de carater assistencial.

_; o horas. R t FI" I'Auto,Viação Catarlnense - Laguna, epresentan e em orIanopo IS:

- E{��es�r��o cr�tovâo _ Laguna ,...' PEDRO NÚNES
7 horas, / Rua 24. de Maio 80r (Estreito.)
Em-prllsa Gl6ria - Laguna -

"1/2:1' S t' ,'d' t· l'd d d C 01>·2" I' d
.. .., •• , .

e 7 1/2 horas, .
ar elOS mensaIS, me mn e mensa 1 a e e r", u,oo a em a ]OHi FERIo.JU:l. RÉUMATJSMO E

16Ef;6r::,SO Srusquense - Br'l.1sque - inicial de Cr$ 11.1,00 ap,-enas. PLli:CAS SInLITICAS;';::"'-" c,;;
ra:.-uto.ViaçAa Itajllf - Itaja! - lI! ho.! Participação nos lucros 1il'lvi,r de': Nlftono i'r� '.
RápidO Sul SrasUeITo _ Jo1nvlle - &8l ------------"-�-------------�- D IA '. Uyu'(;'1 EJl

15 im:Q�e��r��i Oeste Ltda - XapecO�ás I REEMBOLSO POSTAL Medicoçéio Q��l�fH�O trotamento

- 6 horas, ISEXTA-FEniA Para oasemh'as, :linlhos, brins, ele. precisa-se representante.

_R�d���!�a Sul Br!llSil - P&rtQ Alegre i Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo. 01.00'
.

do -p.fiixeAuto-Viação Catarlnense CUritiba I Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital. 'IV Jt;.> �,IiI
- 5 hQr�s, IAuto-Viaçã{) catarlnenae - JotnvUe, , ... :a ..

������Jii!�, Cat�r1nense - Las"ünal EscritóriO Técnico I OfiCina
Expresso São Ortstovâo - Lag)llUl - I .

'7 horas"
. Cid Roch Am r�1 I (Elétro Técnica Mecanográfica)

ra�uto�Vlaçâo Itaja! - ltajal - 111 ho- a?il
. ROBERTO LAPAGESSE FILHO

,�Expresso Srusq�se Bru1!Que ENGENHEIRO CIVIL Rua João Pinto, n. 32 - Floria- ••.....• ..••.• . ••.••... ,' , •

, 'Q����� Sul Brasileiro - Jolnv1le -f', Aviso aos Srs. interess�d?s que, nópolis - Santa Catarina
às 5 e 14 borail.SASAPO tendo 'reg_:e,ssado de su.a,Viajem aos Consêrtos, Limpezas e Reconstru-

A_:Jto,Vlaçllo Clltarlnénse - Curitiba! E5tados Umdos ,fia Amenca do Nor- ções de Máquinas de escrever, cal-
-

- " horas, I, . ,

1 D C'd R ..

Rápido Sul Srasile11'o _ Jo1nvU. te e palses Vi8m lOS, o r, 1 0- cular, somar, ContabIlIdade, Regis.
il.s 5 e 19 horae. cha Amaral reabrirá seu escritório tradoras Balan"as automáticas
- 6 horas, ,,'''''

.

Auto.Viacão Catarlnense _ Jo1nVile. (Rua PresIdente Coutmho n. 22), Chuveiros Elétricos, Ferros, de en-
_ 6 horas. nos primeiros dias de agôsto, �spe- gomar Fog

.

E t '1' d
• • • • • • • • • . • • •• • ••.••.••..• �

Auto,Viaç.!!o Catarlnenee _ Tu'barlio ' areIros, s erI lza ores e

.p'
lO

_ 6 horas, ,ran,do continuar a merecer as espe- Aparelhos Elétricos em geral raCIstasEXDl'P,sSO SAo Orlstovllo - Laguna - ciais atenções de seus amigos e Ser.viços rápidos e garantidos'7 horas,
'

Expresso Srusquense - Srusque - clientes. Preços Módictls
14 ho-ras,

I
.

Auto-Viação ttaja! _ ltajli.! � 13 ho. Pedro Medeiros, Auxiliar Orçamentos sem compromisso.
raso • . . . . . . . ... . . . • .. • ••.••••.• , •••

Expresso Sru,squense -- NOTa Trento
.•••••••• , • • . . •.• • .•.•••• ', ...•

_ ,9,30 }).o1'as. VENDEM-HE POR MOTIVO DE Seu Terno tem manchas?
Expresso GI6ria - Laguna � " 1/2 �'IAG=u

e 7 112 hOl'8:s. v :.!Im Tinturaria CRUZEIRO
Móveis de sala, em perfeil'.o es- Rua Tiradentes 44

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto _ móveis, diversos reló

gios de ,parede antigos, tudo em

perfeito estado, i crisLa.1eir.o -e di
versas louças e mais alguns obje
tos.
Tl'atar á Rua Bocaiuva, 13

,Seu proc�sso de naturalização
ainda não foi despachado?

Escreva g,em dempra ao EscritO'rio Juridico e Administrativo
Caixa Postal 4.132, R(lO de JaneirG solicítandó iDformaC�ê�. E�se Es

-oritorio se encarrega de acompanhar e l'equerer DO MIUls*.érw da

Justiça o que neces,-krio for á sua conoessã�. _bem como,. de registro

I�9 ,diploma, divórcio! ,e nOVO casam�nto, cerbda& de naSCImento e de

@asam'�nto dil qualqlt.ler parte de Pafz.
(

Viação Aérea-
Horário
Segunda-feira _

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 10,40 _ Norte

PANAIR __:, 12,47 - Sul

ORUZEIRO DO SUL .- :1.3,55
NGft,e.

Tel'ça-feil'a
ORUZEIRO DO SUL � .12,00

NGrte'
VÁRIG - 12.80 - Sul

QtuJ'rta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL _ 11,00
.Norte
VARIG '_ H,40 - Norte
pANAIR _ 12,47 - Sill

Quinta-feira
pANAIR - 6,50 - Norte

P.qAIR - 8,30 - Sul

VARtG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO DO SUL _ 13,55
Nor�
DRUZEIRO DO SUL - :1.5,39

'Sul
Se:eta-teirô.

ORUZEIRO DO SlIL' - 7.28

,

Norte
pANAIR - 9.40 - �.rte
VARIG -' H,.fÓ - N9T�e
PANAIR - f2,4'1 - sID

�.
VARIG - :1.2,36 - Sul
CRUEEIRO DO SUL - 13;56 -

Worte
,

Domillg.
PANA1R - Dlo -: Norte

Sul
CRlWEmO DO SWL - t 1,0& -
P�AIR - *2,47 - Sul•.

IL G FI

Dr. Liudolfo Ae 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Co.ruotit.uiçôee de .acledadei1
e _rvigca corelôltoa., em geral.

Organizaçôu contabei•.
Registro. e marOCD. dit.pon·do,
'tiO Rio. de con_pQl;\denb.
Et.eritódo: Ruo Alvaro de

CGrvalho n. 43.
Do. 8 às 12 hora.,
Telefone 14Q4

.

Conesp.ondenda
Comerete!

METODO:
M.!}�'eroo o &Uciso<fs

· . .. . . . . . .. . '" .. .. .

° Crédito Mutuo Predial, ofereee
aos seus assoeiados o melhor pia'
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,"1
IDeJISais.
· '. ,.... . .

.

Telefone a esse' número e a bf�
eklem da Tint�raria Cruzeiro tà,14
damente irá buscar seu tenso.
R. Tiradentes, 44.

II lugo-se
Linda e confortaveJ resi

dencia, recentemente cons

truída à ru,a Souza França.
Trafar com o proprietario

à rua BJumenau n. 68.

• 1&

COMPRA-SE QUANTIDADE E
PAGA-SE BOM PREÇO. TRATAR
Á nUA CONSELHEIRO MAFR.\. 41,
FLORIANóPOLIS - CAIXA pos
TAL lr;>.4.

o Da.talhão Barnga-Varde
foi eonstitnido de eatarlnensefi
destemidos e o "Colégio Ba�
rlga--Vérde", usará a mesma
bandeira.

Esoritório reCêm organizad(),
. precisa de "praoistas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com· artigos de Íaoil venda, >8 com

boa margem de lucro.
Informações á Praça 1.5 de No

vembro 22, 2Q anda.r, das 8 ás 12
.. 'to ... .. • .. .... ..... •••• ...... ... • � • .

,

CHEFE DE ESCRITóRIO ,

Conheoodor de lonos os servi
ços .de esorioorio procura coloca..

ção na Capital ou uo interior· -

Cartas :pal'a"CHEFE'�, Rua Vidal
Ramos, 52 - NESTA.
w.....-,...-.-.-_...........-_....- ...-............,._.....,._,·....

Cofre Berla
Vende-se em ótimas condições.

Dimensões internas: Altura 61

ctms, Largura 47 e 36 fundos.

'J,'rata-se à Rua Conselheiro Ma

fra no 95 -:- nesta cidade.

Celeste

o VALE D8 ITA3AJ
PNeurem na Â�B�la
,

Progresso,
LIVRARIA 43, I.JVru.RU

ROSA

LIRA TENIS OLUBE

PROGRAMA PARA O M:tS DE JU-
LHO DE 1948

.

Dia .31 -- SABADQ - SOIRtE
com inicio as 21 horas.
SERVIRÁ DE INGRESSO O TA

LÃO DO M:tS DE JULHO.

e
,

resenta�ões
FIRMA IDôNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDE?lI.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 _ SÃO PAULO.
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II· Hoje, no passado auxílio à Maternidade e à Infancil
- Quinhentos mil cruzeiros cabem I Sinta Catarin.J!I '

31 DE JULHO
lUO 30 (V. A.) _ Tomando' providências para dar maior ampli-I A data 0C hoje recorda-nos que: tude à realização de obras de proteção à maternidade e à infância.

- en: tG 15, o valoro so exérci-
em todo o pais, o Ministéric da Educação tomou várias providên-

lo pernambucano, que estava
cias, estudando especialmente as necessidades de cada região, através

acampado no engenho de Covas
de relatórios dos seus técnicos .

desde 9 do mesmo mês, marchou Sõbre o assunto, o Departamento Nacional da Criança elaborou.
para o No rl.e das. 'I'abocas (perto um vasto plano de auxílios que obteve a aprovação do presidente da,
de Vitoria, Pernambuco), onde

República.
aguardaria o ataque do inimigo; Dessa forma, aquela instituição deu início a entrega das quantias.
- em 1046, dois navios da es- refer�ntes à primeira parcela dos auxilias concedidos.

quadra do Almirante Josvan São as seguintes as autorizações já feitas, de acôrdo com os con-«

'I'rappen Banckert, em socorro dos vênios firmados entre os Estados e a Legião Brasileira de Assistên
Holandeses, chegaram ao Recife; da: Território do Acre, Cr$ 200.000,00; Território do Rio Branco,
- em' 1795, em Lisbôa (Portu- Cr$ 200.000,00; Território do Amapá, Cr$ .200.000,00; Piauí, Cr$

gal) , Ieleceu o poéta José Basali- 150.000,00; Paraíba, Cr$ 500.000,00; Bahia, Cr$ 1.000.000,00; Rio de":
cio ,da Gama, nascido em 17110, na Janeiro Cr$ 700.000,00, Paraná, Cr$ 550.000,00; Santa Catarina, Cr$,..
então vila' de São José do Rio das

15oo.000,�'0; Goiás, Cr$ 500.000,00; Território do Guaporé, Cr$ 200.000,00.
:\10rles (São João dei Rei-ivIinas Para desenvolvimento da Campanha Nacional da Criança for
Gerais) ; também concedido o auxilio de Cr$ 1.500.000,00. .

- em 1821, foi assinado em Tendo sido assinado há dias, convênios com outros Estados, se-«
Monteví déo, pelo então Barão da rão agora autorizadas as remessas dos auxílios restantes, ficando, as-'

Laguna ( General Lecór, mais tar- sim contempladas tôdas as unidades da Federação.
de Vi-sconde de Laguna, o tratado
de incorporação da Provincia orí
ental do Uruguai ao Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves,
com o nome de Estado CisplaLino;

- em 182;3 durante a guerra da

indepenclência, Caxias
. (Mat'anllão)

capitulou ao exercito brasil-eiro

(vide dia anterior);
- em 1867, o exercito aliado em

operação centra o ditador Solano

Lopes, sob o comando do. bravo

Caxias, acampou em Tuju-Ouê,
travando-se então combates de Ca

valaria e Arl.i lhar ia:
- em 19'17, partiu desta C alJ.) i

Ial, COI1'J destino á Porto-União,
acompanhado de aI las autoridades
civis e militares, o Governador
Aderbal Ramos da Silva, afim de

tratar com o Governador Moisés

Lupiou, do Paraná, dos intereses

peculiares aos dois Estados:
- em 1947, o Supremo Tribunal

Militar, em .grau de recurso, con

denou a dois anos e oito meses de

reclusão, o deputado á Ass-emblé
ia Legislaliya de Minas Gerais,
\Vadin José Nacif, por ter sido
em'olvido no caso de insenção de

mobilização nas forças constíLu

cionais da.. nossa F. E. B;
And1'é Nilo Tadasco

.Julho de 1948

dos diretores dos estabeleci-Reunião
mbDtos particulares. de ensino

Quinta-feira, dia 29 de julho, es- cão da nova diretoria; o Sr. Prof.
tiveram r-eunidos em Assembléia Germano Dormer, Direter do Gi
-.Ge.f'al os Diretores dos Estabele- násio Lagunense, propoz fosse re

.cimentos Particulares de Ensino do eleita por aclamação a diretoria
Estado de S. Catar-ina para trata- em exercício. Tendo todos aplau
Tem de assuntos ele Interesse da dido o gesto do ilustre represcn
-classe e procederem. á eleição de tante de Laguna, ficou empossado
neva diretoria da Delegacia. no cargo de Presidente da Dele-
Estiveram presentes àquela As- cia o P. João Alfredo Itohr S. J.,

�en:ili16ia os seguintes educado- Diretor do Colégio "Catar-ínense,
ees: P. João Alfredo Rohr S. J., cabendo o car-go de Secretária á
Diretor do Colégio Caf arinense Irrnâ Marilza :\Iel'chiades de Sou
iP�·of. Flávio Fcrrari, Dir-etor da za, Diretora do Colégio Coração de
Esc-oia do Comercio e da Facul- JESUS e permanecendo o Proí'es
idade de Ciências Econôrnicns ser Plávio Ferrari, Diretor da
Prçt. Germano Donner, Diretor Escola de Comércio, no cargo de

,;do (_�inasio Lagunense 'Desoure íro, Agradecendo a conf'i-
Prol'. :\.rno Ristow, Diretor do ança netes depositada e prometeu

-GÍJJlí<i o Consul Renaux, de Brus- do zelar pelos interesses da classe
que o Presidente encerrou 11 sessão.
Frei Odorico Durieux, Diretor

do Colégio Diocesano de Lajes V'ENDE-SEFrei Berlino Goeuer, Diretor do
I

Ginásio S. José de Podo União '

Um terreno na checere do
Frei 01[(1, Representante do l u- Espanha. T're ta r no csrtor io

TetOl' do Colégio S. Antúnio de: do Tabelião Brito.
Blunlenau i --------------------------�--

Ir�1:50 ,Ri'berio Ergar, Diretor I D taf�1 t�I d� Wel'm�t!-<lo (Tll1á�1O Aurora de Caçador I n "/ull." UV U

Irmão Geraldo Luiz, Diretor do RicJ,atei'Ginásio Frei 'ROgério de Joaçaha ,'. II
. ,g. ..'

Padre Berfoldo Braun S. J. Re- Conforme ja fOI noticiado, a Ju-

'presentanle do Diretor do Giná- .
vcntude Católica promove para o

sío S. Paulo de Ascurra .dia 3 do mês p, vindouro um gran

Irmã Marílza Melchiades de
I de festival, de música, em beneficio

Sou�a, Diretora cio Colégio Cora- d� seu .serviço assist,encial. Const�
{tão de Jesus de Florianópolis tlllr ,soe-a, de um conee.rto pela nota-

I rnã B nvarda l\Iichele Dire- vel pianista vVelma Rlchter, que as-r a e , .

d I F'l
' .

l'tora do Ginásió-Sagrada Família s1In se espede (e orranopo 1S, em
virtude de ter ,de seguÍI' para o rlio,
pnde ainda cursa o Conservatório
Naciona1.

de Blumenau
Irmã OdetLe Lamp, Direto-ra do

-Ginásio' Auxiliadora do Rio do
:Sul Bsse s!'rão ele arte, (fUe se reali

Re- zará às 20 horas daCluêle dia, no sa

lão de festas do' Clube 12 de Ag'ôs-
Irmã l\iãria J. de Novaes,

'lPresenlanLe da Diretora do Giná
$io S. Vic-ente de Paula de Join- to. contará com o concurso da 01'-

vi�e questra Juvenil de r:lorÍanÓlloJis.
Irmã Alic,e Niehues, Direlora Os ingressos estão, des,<.le .Ia, à

do Ginásio e ESf:ola Norma! de \"C ru:la, no Cine, Hilz, das 14 ás 18

"'Tubarão
' horas (hoje) e das 8 às 12 horas

O Diretor do Ginásio S. Coração I (amanhã). Seglmda-feira, das 3,30
-1.le Jesus d,e Tu'barão fez-se re- .horas em diante, estar50 à venda

,presentar pelo Diretor do ColéO'io na Relojoaria MOl'itz.

1::atarinense.
'
'"

Custará dez cruzeiros a entrada.
, • .•

Abrindo' a sessão o Presidente I

R"'-;- tI;' t� . i 'f' � Em begefw�o do 48110-da Deleg'a�i� agradeceu. ao� cole- eVls ii aqtlfort Ica , _

gas o espll'Ito de sohelanedade, ., ... - �,w",.,,"" .

.

A excmplo do que foi feito, C0111
que os trazia dos Municípios, � tReg'istamos o aparecimento da extraordinária concolTcnda po-.mais remotos, para participarem edição correspondente a êste mês
-das discussões da Assembléia. En- da "<Revista Taquigráfica"" órg'ão
-dereçou também um voto de aplau- espeéializaclo em assuntos relativos
sos ás Revdas Irmãs da Divina á téUjuigmfia e á dactilogTafia.
;1>1'0\ idência, que generosamenle Sua feição é agradáJvel e seu texto

puseram á disposição, o Colégio contém matéria de inlerêsse para
Coração de Jesus, para Sede da os pTofissionais.
Delegacia. Entre as colaihorações mais ím-
Em seguida o Presidente passou portantes do numero em circula

a palavra ao Sr. Prof. Flávio Fer- ção destacamos: A. tacÍuigrafia
faxi, Diretor da Escola �o Comer- parlamentar no Japão. A educa
'Cio. S. S. discorreu com muito brilho ção do talo na daJCiilografia, Notí
n. felicidade, levando ao conheci- cias da vida taquigráfica -espanho
menta do plenário as decisões ado- la, A pre�história elas má/quinas de
tadas na 3a Conferência Nacional escrever. Os países asiáticos de

�os Es�abeleCill1entos particular�s f lingua.
árabe ainda não �entem SERViÇO DE,ue Ensll10 que teve lugar no lho neeessldalde da estenograJra, O

de Janeiro nos dias 6,7 e 8 do cor- orador também tem 'razão, A ta- I METEOROLOGIA
rentB e ao qual estivera presente quigTafia na. Bulgária, Êrro dac-
-{)omo, repres'entante da Delegaôa. tilogrMico que redunda em inqué- Previsão do Tempo, até H horas
A seguir o Presidente fez um rito, de autoria de autoridades do dia 31:

relatório das principais atividades brasileiras e estrangeiras como Tempo: Instável com chuvas;
-da Diretoria durante o exercicio Aldemar Ferreira Lima, Con'0ép- Temperatura: Em declinio;
.de 1947 a 48, tendo sido ouvido cion Lacuadra, SophocJ'e Theodo- Ventos: Variáveis, frescos;
.com muito interesse e atenção pe-' tos, Eduardo Camargo, Mend-es PÓ- Temperaturas extremas de hoje
10 plenário. \ voas, A. Rosell, Dalva Barbosa e foram:
Passando-se em seguida á e1ei-, outros. .

Máxima 15,5, Mínima 12,4.

pular, terão' inicio hoje à noite as

barraquinhas em beneficio do Asilo
de Velhos, à Avenida Mauro Ramos.

Leilões, rifas, sorteios, jogos de

prendas, etc., serão realizados, a

começar de hoje, prolongando-se
nas próximas noites.
Fogos de artifícios e bandas de

música abrilhantarão as quermes
ses, cujo produto tem a benemérita
finalirlade de auxiliar a manutenção'
do Asilo - a Casa que honra·o es

p'ríto de solidariedade dos floria.;
nopolitanos.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLA/MACOES,
C O C E I R-.._A 5,

I i��
"

F R E R AS, ,ti
f�

J E 5 P I _N I-i_A S, E T� n·�
.;

Danubiana Couterêncta
BELGRADO, 30 (UP) - A Confe
rência Danubiana será inaugurada
às cinco horas da tarde de hoje,
ou seja' as trese horas do Rio de
Janeiro. -

Desde 'j{l, foram tomadas amplas
providências de precaução para

proteger os delegados. Guardas-

marinhas iugoslavos estão de sen

tinela à entrada dos hoteís que
alojam os visitantes estrangeíros.;
inclusive os correspondentes de

imprensa. E na rua, soldados ar-,

mados impedem que os pedestres;
transitem nos passeios diante des-
ses hoteis.

Um autêntico GOJa por um dólar
,Nova York, 30 (D. P.) - Vários
anos atrás. Karl Me Cormick com-

a senhora Crosswell mudou-se, e co

mo durante a viagem o quadro"'
ficasse danificado, exigiu indeniza

ção. Quando a Companhia de segu---
1'OS mandou examinar a obra de ar-,·

prou em leilão um quadro a óleo,
muito' sujo, pela forníi.<:lável soma

de um dólar e vinte centavos. Mais

tarde, aliás com lucro escandaloso, te, verificou ser esta nada menos

passou-o adiante à senhora Cross- que um autêntico Goya, avaliado em

well por cinquenta dólares. Agora, vinte e cinco mil dólares..
------------.------------�,--------------------------------

Para combater a Inflavão
Washington, 30 (U. P.) - Os di- flação. Mas querem fazê-lo à sua

rigentes republicanos no Congresso própria moda. Enquanto Trumanu,.
mostram-se hoje' dispostos a entrar recomeo.dou controles de preço e:'

em entendimentos com o govêrno. racionamentos, os republicanos pre
sôbre o programa de cqmbate à in- ferem restringir os créditos.

I
ARNOLDO SUAREZ C.UNEOClínica Odontolo.na

NOTUR�:\
I Das 18 ás 22 boras, com hOl�'

I marcada. a C8.fiJO de abalizado Dro
go" l'tssional

Rua Arciprest.e Paiva 17

)Aprovaçào de
contrato
Porto Alegre, 3G (A. N.) - O

vernador �vValter .Jobin aprovou os

contratos para fornecimento e mon

tagem ,do equipamento clestinado à
usina hidro-elétrica. de Bugres. O
material deverá fiear instalado den
tro de vinte e sete meses, montand(J

,

os contratos a vinte milhões de cru

zeiros. São interessadas duas fir
mas paulistas e uma fábrica fran-
cesa.

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

o ªeôrdo ortográfico:
Rio, 30 (A. No) - O Presidenta'

da 'Re-publica dirigiu-se ao Con-

gresso Nacional, submetendo-lhe (Í<,

aprovação, em cópia devidamente·
autenticada, o texto da Convençãl)
Ortog'l'áfica entre o Brasil e Por

tugal, firmada em Lisbôa, a 29 de�
Dezembro de 1.94;3.

Economize 'õdquirindo
titulos da Ul'lid a Am�riCà
na de Capitalização S.f\.

.. - ...

FRECHANDO .....
Tres pequeninas respostas ao Diário da Tarde, de 'ante

ontem.

la - Quase todos os advogados residentes em Florianó
polis exercem cargos públicos, federais ou estaduais. Outros
trabalham em entidades para-estatais. Terceiros. são aposen
tados �m cargos públicos. Os restantes, que não exercem car

gos públicos, já os exerceram. Sendo assim, porque um filho.
do sr. Nerêu Ramos, advogado, não deve ou não pode fazer
aquilo que todos os outros colegas fazem ali já fizeram? Bo-'
las!

x

2a - Quando um
-

nosso conterrâneo, em 1945, subscreveu·
alta importância para a campanha do Brigadeii'o, os seus cor

religionár:íos agradecidos proclamaran�-no um grande patrio-·
ta. Quando êsse mesmo conterrâneo compareceu ao comido·,

b,rigadeirista do Pacaembú, os jornais udenistas r�gistr�ram
o fato, exploranda.-o à vontade. Agora estão a' tacha-lo de trai
dor do Brasil, fundam9ntados em artigo inexcrupuloso, que o

próprio jornal, que o divulgou, já desmentiu! Bolà:s outra; vez.,.
x

3a - O jornal udenista, citando Carlos Lacerda, escolheu
pedacinhos de' artigo que atacavam «;leterminadas pessoas. No
mesmo artigo estavam conceitos pesados contra o próprio sr.

José Américo de Almeida - Líder nacional da- D. D. N. Se 0.,

jornalista cometeu injustiças tremend�s nas referências a êsse
ilustre prócer udenista, teria sido justo com os demais? Que
diabo disso é aquilo? O sr. Laceyda só é justo quando seus

ataques agradam os udenistas ! Se a agi'essão não agrada, é iB
justa, embora feita no mesmo artigo! Bolas, bolas e holas !

Guilherme Tal
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