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Novo processQ qui ..
Morr�u O Presidente da mico para o couro

A,s.'J..emblé 1-a Paulisto Nova Iorque, 2 (U. P.) - Um
i:tC .LA.I 'novo proçesso químico para cor-

Possive.is Consequências politicas do ���:el��ta��s c����Sos�Oíse��;�c;:e���
lalecl"mento do sr, Alvares ,Dlo!n.e", ce; í'orrna uma revista especializada.

r II Esse processo, desenvolvido pelo
Dr. Winheim, Iiberta a indústria
ele couros norte-americana da

importação do quehracho, proce
dente do Ohaco argentíno e para-

o aproveItamento
da cachoeira de
Jequitinhonha
Salvador, 2 (V. A.) - Ao que se

informa, o hidrelétrico da m hvv

informa, aproveitamento do poten sey.cial hidroelétrico da Cachoeira de
Jequitinhonha, até agora não apro-BOGOTA, 2 (U. p.) - O minis- veitado e situada na divisa de Mi-

tro da-s, Relações Exteriores, Edu-
Das e Bahia, será objeto de estu- Pere"Au a', tr,"pulapa-oardo Zuleta Angel, confirmou que dos ,e discussão por ocasião do en- \IV "

os Eslados Unidos entraram em contra entre os governador-es dos
Paris, 1 V. A.) - Tôda a tr ipu-

entendimentos com o govêrrio co- lação da traineira francesa "Plu-
"A Casa do Estudante do Brasil

I
retorias de centros estudantís e a deis Estados, srs. Octávio Manga-,lombiano, a respeito dapossibílída- viose" morreu, em consequência do'vai inaugurar em 13 de Agosto tôdas as pessoas que possam dis- beira e Milton Campos, que' terá

. .
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I d
de de construir um segundo canal lugar ainda êste meês, afundamento do navio, depois de

proxrmo, quan o es ejara seu I por e co eçao ou exemp ar ISO a o h

inter-occânico" através da região ter se chocado com uma mina, aoaniversário de fundação, uma Ex- de qualquer publicação estudantil

OpôsIçao Nacion'al de Publicações brasileira" em qualquer parte do
nordeste da Colômbia. Zuleta Angel n.l � de frt-o largo da costa: de Conwall.

E declarou que a proposta norte-ame- Uustudantis. pais, para que enviem êsse mate-

J fPara êsse certame, que será rea- terial até o dia 31 de Julho do cor-
ricana para êsse fim será dada a São 'Paulo, 1 (V. A.) - O Servi-

lizado no Rio dé Janeiro, a C. E. rente ano para o enderêço da C. co�hecer em ?eclaração oficial, de- ço de Meteorologia distribuiu o se- A' pro"ura do 8V.'8-0B. tem interêsse em atrair o maior E. B.: Rua Santa Luzia, 305 _ Rio pOIS de examlllado o assunto pelas guinte comunic<ldo: "Conforme fô- \I,
comissões de assuntos exteriores de �'a ,anunciado pelo Serviço de M,e- perdi-doamba5 as Casas do Congresso Co- Leorólogia, forte massa de ar frio .

lombiano. irrompeu no sul do continente, com ParIS, 2 (U. P.) - O submári-
no francês Creole 1,1lliu-se aostendência para se deslocar para o
aviões norte-americanos e aos váinf,erior ·e partes ao longü da cos-

la. A situação isobárica de hoje
confirma a previsão feita sôbre o

trajeto da mencionada massa de
ar .frio. Um 'dos centros de alta

A situação no Piauí
Ião reunir-st os prefeitos do PSD, - Os

acontecimentos de Pedro SegundO
TEREzr.NA, 31-(V. A.) - Depu- Jusliça, as comunioações sobre os

tado e proceres do P. S. D., estão acontecimentos -de Pedro :::legun
se movimentando, a' fim de 1)1'0- do.
mover a realização, nesta capital, TEREZINA, 31 (V. A.) - Tele
-de uma reunião de todos' os pre- grama procedente da cidade de

feitos pessedistas, para tratar de São Pedro informa que três ve-

interesses do partido. readores udenistas perderam o

mandato, por terem deixado de

TEREZliNA, 31 (V. A.) - O sr, comparecer as sessões da Camara

Nereu Ramos telegrafou ao depu- Municipal por mais de 60 dias
tado Milton Brandão, informando consecuüvos. Já f'oram convocados
ter encaminhado ao Ministro da i os respectivos suplentes.

RIO, 31 (V. A.) - Faleceu 011:

tem, em São Paulo, o deputado
Alvares Florence, presidente da
Assembléia estadual.

politica paulista que é muito pro
vável que o sr. Nelson Fernandes
seja eleito presidente da Assem
bléia.

Como j'á noticiamos, o sr. Alva-
res Florence fôra vitima de um O SUPlJENTE
grave desastre de automovel, Para preencher a cadeira vaga
quando viajava em companhia de com a morte do 'sr. Alvares Flo
SCLlS pa-is, para I) interior do Es- rence, será convocado o sr. Alcides
Lado. Em consequencia 'do mesmo Cirilo, í'ilh o: do sr. Cirilo Junior,
desastre, seu pai faleceu ante-ou- da bancada do PSD paulista na

tem, enquanto sua mãe está em Camara Federal.
estado .grave.

A POSIÇÃO D;\ MAIOIRIA
ASSUMIRA O S!R. NEIJSON Admite-se, nos eirculos politicos,

FER·NANDES que a. mudança na presidência da
Devido á morte do deputado Mesa tornará mais difícil a, posição

Alvares Flor-ence, que pertencia do governador Ademar de Barros
ao P'8D, assumirá interinamente na Assembléia.
a presidencia da Assembléia es- O sr. Florence .era, com efeito
tadual, o sr. Nelson Fernandes, 1° um espír-ito inclinado ';oi concilia
vice-presidente que é da bancada '.ção. Assim, parece que o bloco da
-do P'DB. A reportagem da MA-I' oposição, isto é, a' maioria, fica
NHÃ apurou, nos meios ligados á rá mais consistente, ou ativa.

TRIGO CATARINENSE
Campos Novos, 2 (O Estado) - Os colonos, em geral, estão ativan

do o plantio do trigo' em tôda a zona do Oeste catarinense. Já sobem a

milhares os sacos de grãos semeados. O tempo está favorecendo o

plantio, As chuvas e a temperatura baixa são fatores que garantem o

êxito. A safra promete ser ótima.

a Casa do Estudante do Brasil'

de Janeiro".número possível de jornais, revis
tas, bo�etins � enfim, tôda espécie
de publicação estudantil, qualquer
que seja o seu caráter.
No intuito de aumentar o êxito

da Exposição, a C. E. B. dirige'
um caloroso apêlo aos diretores de
estabelecimentos de ensino, às di-

o comunismo
na Itália,

,Roma, 2. (U. P.) - O jornal
""II Tempo" prediz que o ohefe
com un1sta Palmira Togliatti será
substituido 'por outra personalida
de, de tendências mais bolchevis
tas. Os mais i.ndicardos seriam Lui
gi Longo, anUgo ohefe guerriLhei
ro, ou Pietro 'secchia, que tem
orientado a tática politica do par-
tido.

'

Um e ,oüfro passariam a aplicar
uma noya orientação de ação di
rela mais yig'orosa.

.

Para o abasteci
mento aéreo
'Camberra, 2 (U. P.) - O gabi

nete australiano resolveu oferecer
á Inglalerra dez aviões bimotores
da Real Força ,Aérea australiana,
para colaborar no aba$tecimento
ar'reo de Berlim.

....

/

Os russos indignadOS
i\WSCOU, 2 (U. P.) - Um des

pacho da "Tass" enviado de Ber

lim diz que os circules soviéticos

na capital alemã acham necessá

rio 'que se tomem medidas urgentes
para impedir novas violações an

glo-americanas cio regulamento de

segurança aérea. Acrescenta que

os peritos aeronáuticos soviéticos
em Berlim expressam profunda
indignação contra as repetidas
violações das pilotos' das potên
cias, ocidehtail e salienla� a ne

cessidade de nrgente medidas pa
ra salvaguardar os aviões soviéti
cos contra passiveis acidentes.

o PresideDte�u\ft O"geueral. · -�IA;;;;;;;;;;N0;;;;;;jPO
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chefe de Estll����'- Palconiere é o DOVO
do Espanhol Diretor do Ensino
Rio, 2 (V. A.) - O presidente do Exérc".toda Republica enviou ao general '

Franco chefe do Estado Espanhol, Rio, 2 (V. A.) - Assumiu, hoje,

por oc�s1ão da passagem da data o cargo de Diretor do Ensino do

nacional daquele país, o seguinte Exército, o general Olímpio Falco

niére da Cunha. O ato teve lugar às

15 horas, no 10° pavimento do Pa

'lácio da Guerra, com a presença do

sr. Ministro da Guerra, autoridades
�ivis e militares e amigos do novo

diretor.
O referido militar exercia ulti

mamente o cargo de Sub-Coman
dante da 4a Divisão de Infantaria.

o contrôle· aliado
na Alemanha
Berlim, 2 (A. N.) - Está S�hdO

novamente estudada, hoje, a sítlla
ção da Komrnandantura Quadripar
tite, considerada extinta há um

mês pelos russos. É que de acõr
do com o sistema de revezamento,
a 'presidência, desse orgão de go
vêrno aliado cabe, no corrente

um importante posto nos armamen-mês ao goveruador militar norte-
tos, em 1939, mas que nunca tomouamericano de Berlim, coronel
posse do mesmo.Frank Howley. E admite-se a pos-

sibilidade de as três potências' _

ocidenf ais convocarem a Komman
datura, mesmo em face da negati
va russa de auxiliar os seus tra

balhos.

telegrama:
"
- Nesta data em que a gran

de Nação amiga celebra a sua festa

nacional, rogo a Vossa Excelencia
aceitar os sinceros votos que, em

nome do povo brasileiro e no meu

próprio, formulo pela crescente

prosperidade do povo espanhol e

pela felicidade pessoal de Vossa
Excelencia. (a) Eurico Gaspar Du-

tra, presidente da Repúblrca dos
Estados Unidos do Brasil.
.Em resposta, o general Franco

transmitiu ao presidente da Repú
blica, a seguinte mensagem de

agradecimen lo.
H_ Agradeço a Vossa excelen

cia as sinceras felicitações envia
das por ocasiao da passagem da
data nacional da Espanha, formu
lando meus melhores votos pela
sua felicidade pessoal e pela pros
peridade da Nação Brasileira. (a.)
Francisco Franco, chefe do Estado
Espanhol,.

Luto oficial em
São Paulo

'São Paulo, 2 (A. N.) - O go
vernador Adernar de Barros de
cretou luto of'icial de três dias,
por motivo de falecimento do sr.

Alvares Florence, presidente da
Assembléia.

Moscou, 2 (U. P.) - Os repre
sentant.es aliados continuam oti- pressão se dirig'e para a região
mistas, quanto á concessão duma

de Santiago deI Estero e o segUl1-
aUdiência junto a Stalin, apesar

- o mais importante - desloca-se
de não terem reC8ibido ontem no sentido do mar, estendendo-se
qual.quer resposta. Correm mesmo ao longo da costa. Dada a situação
boatos de que o encontro já teria isobárica descrita, o estado geral
sido marcado para a noite de ho- do tempo em São Paulo continua
je, o que os embaixadores enlre- instável, com chuvas, sofrendo a
tanto desmentem. temperatura ainda alg'ümas baixas".

guaio.

Melbor� a .econo
mia étlemã
Berlim, 2 (U. P.) - O gover-

nadar norle-americano General
Clay, apresentou um relatório al

tamente otimista, sóbre os resul
tados da reforma monetária na

Aleman.ha Ocidental. Afirma Clay
que a estahi lização fez aparece
rem grandes reservas de �;êneros
alimentícios, açambarcados ou re:'
tidos pelos fazendeiros.
Graças a isso, a ração média subiu
de '1450 para 1'990 calorias diárias
por pessôa. E o resultado 'foi um

apreciavel aumento da produção
industrial, porque os operarros
rendem mais e comparecem ao tra
balho com maior regular ídade.

Canal inter-oce3nico

Encontro com
Stalin

Rumo às malocas dos
«Bôcas Negras»
Belém, '2 '(A. N.) - A expedi

ção chefiada pelo capitão Gerson
de Oliveira inicia hoje a etapa fi

nal da sua marcha, rumo ás malo
cas dos "Bocas Negras", onde es

pera encontrar seu irmão, o te

aente Fernando de Oliveira. No

entanto, o capitão Gerson decla
ra não confiar mais nas informa

ções dos guias, uma vez que estes
falham nos cálculos para che

gar ao seringal de Santo Antônio.

o construtor do Ze
pelio não é culpadO
Stuttgart, 2 (V. A.) - O Tribunal

de Desnazificação desta cidade não
achou culpado o Dr. Hugo Eckner,
famoso construtor do Zepelin.
A Promotoria frizou que o Dr.

Eckner havia sido nomeado para

Pedido de endere�os
de 41emães
Rio, 2 (V. A.) - O Ministério das

Relações Exteriores acaba de rece

ber várias cartas da Alemanha com

pedidos de endereços de pessoas

emigrantes da Alemanha para o

Brasil. A fim de atender ao desejo
dos interessados, o Ministério das

Relações Exteriores agradeceria a

quem' lhes puder' fornecer os ende

reços ou indicar o atual paradeiro
das seguintes pessôas: Wilheim Lo

renzen - Peter Winder - Hans
Herzfeld - Julius Slota e Ana Slotz
_ Kurt Schlze - sr: Laski, diretor
de, estúdio cinematográfico � en

genheiro Alexander Hechter - Ma

ria Baum ,- Paul Baum - Bruno
Baum L. AIfred Baum - Kaethe
Tack - Will Moricke e Heinz 13los-

rios navios de carga,' em procura
do Iiidroplano "Latecoere" de seis'
motores da Air Force, desa<pare
cid o no Atlal).tico Sul. O aparêlho
,estava em viagens das Antilhas
para Dakar, com quarenta ,passa
geiros e doze tripulantes, e a últi
ma mensagem dizia que estava tu-,
do bem à bordo. Trata-se dum.
avião do mesmo tipo do Lionel,
de Marmiel, em o qual morreu ()

jornalista brasileiro, Pedro Teixei
ra, e de olltTo aparôlho caido mais

tarde em Biscorroce .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Horarlo
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 10,46 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
Norte

Terça-feira
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - 12,30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

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

Quint�feira
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - SúI
VARIG - 12,30 - Sul
CRU�IRO DO SUL 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL 1,5,30 -

fJul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL ....: 7,29
Norte
PANAIR - 9,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Nor,te
PANAIR - 12,47 - Sul

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

Norte

Domingo
o

PANAIR - 9,46 - Norte
Sul-
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - f2,47 - Sul.

lltei� Intenção, Snrs.. Induslriais !
VENDEMOS OS SEGUINTES MA-' 1 Ventilador de ferro, manual,

QUINARIOS para arroz em casca.

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

com ·pouco uso, da aramada mar- um funcionando e outro desmon-
.••• •••• . . •• • •.•

1
ca "TONANNI" com dois brunido- tado. LEIAM A RE�ISTA
res e classificador de tipo "TRIER"

.

1 Trilhadeira p/arroz, com 'capa- ..

SEGUNDA-FEIRA
_.' capacidade para 60 sacos de 60 cidade para 250 sacos diários. O VALE DO ITAlAIExpresso São Cistóvli.o - Laguna .

di t7 horas. quilos, beneficiados em 10 horas 1 Arado de dois ISCOS para ra-
•............. . .

l6A����iaçAo Itaja! - Itaja! - II! }lo. de serviço. tor, marca "OLIVER". O Crédito Mutuo Predial, oferece-
ExpresS<l Bruaquenae - Brusque - 1 Motor DIESEL, sueco, de 20 1 Semeadeira de oito . linhas,

aos seus associados o melhor pIara'�xpresso Brusquense - Nova 'I'rimto H. P. efetivo, da afamada marca americana, .marca "THOMAS"
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,00><

- A��;;:�i��s. Catarillen.se - JoillvUe "BOLLINDRS", completamente no- p/arroz ou trigo- mensais•.
- 6 horas. VOo Os interessados queiram dirigir-

. ................•Auto-víação Catarillense - Curit1ba
-OS GLAVAM FI

.

ó- 5 horas. 1 Dinamo para 6.p�0 velas, com se á IRMA , orran -

Telefone a esse' número e a bl.
RodoviáPia Sul·Br8llU - Porto Alegre Instalações completas, isto é, qua- polis, Rua João Pinto n. 6 - Cor- cicleta da Tinturaria Cruzeiro ràD""�- 3 horas.

,

lliIpido Bul-Brasüeíro - JomvUe - dro de mármore com reostato, am- respondência para Caixa Postal 42, damente irá buscar seu terno.
ãs 5 e 14 horas.

I'TERÇA·FEtRA perimetro. e demais pertences. Fpo IS. R. Tiradentes, 44.
Au"to-ViaçAo oatartnense - POrto Ale.

gre - 6 horas .

Auto-Vtação Cat.arlIlense - CUritiba
- fi horas
Auto-Vteção Catarillense

- 6 noras.

Horario das empre
sas rodoviarias

Jolnvile

Auto-Víação oatartnense '1'lIbairli.o
- 6 horas.

. Expresso São Cr!BtÓTIi.O - Laguna -

7 horas.
E�r@sa Glória - Laguna - 72it

e 6'h horas.
.

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
A')to·ViaçAo ItajlÚ - Itaja1 - II!. ho-

raRáPido Sul Brasileiro - JoinvUe - b
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto-VlaçAo catartnense CurlUba

- 5 horas. _

Auto-vtacão Cata!'in�.se Joillv�
- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense I..agumi
- 6,30 horas,
Rápido Sul BrasUelro - Jomvile - li

5 e 14 horas,
Expresso Sl10 Cristovllo - Lagun. -

7 horas.
Expresso Brusquen.se - 'Brusque -

16 horas.
Auto-Viação ltaja1 - Itaja1 - II! ho-

r�xpresso Brusquense - Nova Tn!n.to
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - PÔIl'tO Alegre
- 8 -hora.s.

QUINTA-FEmA
Auto-Viação Catarillense POrto

Alegre - 6 horas.
Auro.Via.ção Cataeínense Curitiba

- A��:Ça.O Catarillense' Joilll'f1le
- «I horas.

I Auto�Vlaçl!.o Catarillen.-se, - TuibaWlio
- a h"Oras. I

Auto-Viação Catarillense - Laguna
- 6,.30 horas.
EJipresso São Crlstovl1o Laguna -

7 har.as.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 112

e 7 1)2 horas.
Expresso Brusquense - :Brusque -

16 hora·s.
Auto-ViaçAo ltaja1 - Itaja1 ,.... 111 ho-

ra�ãt>idO Sul Brasileiro - JOillTlle - la
5 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecõ - és

- 6 horas.
SEXTA·FElRA

Rodoviãrla Sul Bra.sU - POrto Alegre
- 8 horas.
Auto-Viação Catarlllense OU1"iUba

- 5 horas.
Auto.Viação Catarlnense

,- II horas.
Auto;Via.ção Ca.wmen.se - �a

- 6,30 horas.
Expresso São Ql1st;Ovli.o Laguna-

7 horas. .

Auto-Viação ltajal - ltaja1 - lI! ho
ras.

EX'presso Brusquense
16 horas.
Rápído Sul Brasilel!ro

às 5 e 14 horas.
BÁBADO
Catarillen.se - CUritiba

.Joillvile

Brusque

Jomv1l.

Auto·Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasUelro - JoinvUe -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.

.

Autó':�iàcão Catar.ln.ense
- 6 horas.
AuQi:Víaç1!o Ca,tarlnense

- 6 boras.
EXl)l'�sSO SAo Oristovli.o - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense - .Brusque -

14 horas.
. Auto-Viação Itaja1- - Itajal - 13 ho.

ra�xpres'so Brusquen.se _. NOTa TreIlto
..;_ 9,30 horas.
Expresso Glória - Lagun.a - e 1/2

e 7 1/2 horaa.

Joillv1le.

Tubarli.o

o Y.A.LE Dei) ITAJAJ
Proeurem na Ag�Bel.'

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRAR1.&.

ROSA.

Seu processo de naturalização
ainda não foi despachado.� .

Es-creva slem demora ao Escrit.orio Ju'ridioo e AdmIDlstratlvo
paixa Postal 4.132, Rio de Janeiro solic.itando informaç�e�. Es.se Es-
6I'itorio se encarrega de acompanhar e requer,er no MIDlstérlO da
Justiça o que necessario for á sua concessão, bem como, de registro
de diploma, divórcio e novo casamento, certidão de l'lascimeBto e de
�samento de qualquer parte 90 �a1z. ; _�_, �....:Ll._ ... L�

Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as e udições da

ZYH ... 6 Radio Difusora de Laguna,

Dr. Lindolfo A. 6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Constituiçõe. de sociedade.
e .ervicos corel:ltoa, em geral.

. Orgc�mizaçõe. cantabei•.
Registra. e marca•. diapon'do.
no Rio, de corre.pondente.
EaE:rit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43.
Das 8 à. la horall.

Telefone 1494

970 kilcciclos onda de 300 metros.

Laguna - Santa Catarina - Brasil

Ácido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,
co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para- 12- toneladas; Ba

teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua
dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de zínco, com bomba, para _

600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio f'lexível ;
48 metros de fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.j, cabo elé

trico flexível; Garrafas para ar comprimido; Jogo de mola,
completo, para auto Ford 1929; Balões para hydrogêuio ; 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 1110 Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro nO 22 - 2° andar - Telefone, 1.388.

REEMBOLSO POSTAL
Para casem�Tas, Hulhas, ,brins, etc. precisa-se reJPresentante.

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

I(UA VDLUNTARIOS o..... PÁTRIA N.· 68 . r .• ANDAR
CII.'1 ... PQSI"l.,SI1. rELEFONEIUO ·TEllGRAIIIAS, .PIIOIECIOII'II.'

Agencia Geral para S. Catarin�'
Rua Felipe Schmídt. 22-· Sob ,

C. Postal, 69· Te!. «Protetora»-
FLORIANOPOLIS

Representações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO �(CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E 9UE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS' À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Regi�tradoras I'R- II
IV

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entre gs
de seus iorneee.

. .

Aluga-:se
Linda e confortavel reei

dencie, recentemente cons-

truida à rua Souza França.
Tratar com o proprietario>'

à rua Blumenau n. 68.
,

... . . ..

FEf<IDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILI'J'ICAS '=

Elixir de Nogne ira '.

MediClaçQo Quxilior no trotamento.
da .iflJi..

Oleo de P�ixe
COMPRA-SE QUANTIDADE E'�

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

o Batalhão Barriga-Verd�·
foi constituido de catarinenses"
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", usará a meSllU)!!

Ilandeira.
.. .

,

Venda&! à vista e prazo
Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe' Schillidt, 2 - 10 andar

Pracistas
Escritório recem organizado.�

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior,.
com artigos de fáCIl venda, ,e com.,

boa margem de lucro .

Informações á Praça 15' de No-'

vembro 22, 2° andar, das·S ás 12.'

CHEFE DE ESCRITÓRIO
Conhecedor de todós os servi

ços de' escritorio prooura coloca

ção na Capital ou uo interior. -

Cartas par-a"CHEFE"" Rua Vidalil

R'amos, 52 - NESTA:

PARTIDO SOCIAL-DEMOCRÁTICO
O Escritório do Partido Social Democrático, a Ijua Felipe
N. 42, atende aos seus correligionarios para qualifica�ão

das 9 ás 12, e das 14 ás 17 horas todos os dIas

Schiínidt
eleitoral

CoTreBeriã
Vende-se em ótimas condições�

Altura 6t'Dimensões internas:

ctms. Largura 47 e 36 fundos.

T�ata-se à Rua Conselheiro Ma-o·

fra no 35 - nesta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADQ- 'erca relra 3 de Agosto de ,.48
----------------------------------�--

.que o temos entre os nossos corre-

ligionários" e arni:gbS, qu�.rernos, siri- ,S ERVIC'O DEceramente, associar-nos aquelas ma- •

:nifestações de estima e de aprêço, METEOROLOGIA
que ontem lhe foram prestadas, em

.bora o façamos com atraso.
elo dia 3:

"'-

Tempo: Instável,

Temperatura: estável.
Ventos: Variáveis. moderados,

Temper�t:lras extrell�a� de

��je'l
Resutado do Sorteio reaizado no dia 28 dt: Julho

f�I��n: � .����]��a.!. : :'�: .����1:1�: .1. :�'. de 1948 pela Loteria Federa do Brasít, de acôrdo com

0j.

.d artigo 9° do Decreto-Lei n. 7930 de 3 de Setembro de

Telegramas. retl _ os. �945, revigorado pel� de - n. 8.953. de 26 �e Janeiro, de
No Telégrafo Nacional estao retí- 1946 conforme 8 Cl�cular n. 2 da Diretorla de Rendas

seguintes Internas, de 8 de Jauelro do mesmo ano,

I
Plano Especial. Premiado o n° 7556

7556-Milhar-PrimelfO prêmio DO valor de Cr$ 1\).(00,00
556-Centena - Premio no valor de Cr$ 1.200,00

Inversão - Prem-o no valor de Cr$ 300,00
Plano Pepular ·Premiado o n" 7556

7556-MHhar-Primeiro Prêmio no vstor de Cr$ 5.000,00
556-Centena - Premio no valor de Cr$ 600,00

Inversão _._ Premio lJO valor rlf' Cr$ :tOO,OO
.Plano Alia"ca. 7556 - Série 3

Série 3 n. 7556. no valor de Cr$ 50.000.00 Tipo liberal
Milhar de qualquer 'série Cr$ 2.500.00 » »

Centena Cr$ 600,00 » .,

Inversão do milhar Cr$ 200,00 » »

Inversão da centena .er$ 60,00 li) »

Série 3 n. 7556. no valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo" clássico
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00 -. lO

Centena Cr$ 300.00 • •

Inversão do milhar Cr$ 100,00 -,. ,.

Inversão' da centena Cr$ ilO,OO -:t •

Adaptado ao Decreto n- 1.930
Tipo libera]

c-s 40000.00
Cr$ 5 '000,0'1
c-s 1.200,00
Cr$ 2.000,00
Tipo clássico
Cr$ 20.000,00
Cr$ 2.500,00
Cr$ 600,00
Cr$ 1 .000,00
realiZ'lr se·á
Federal do
n. 7.930, de

dos telegramas para . as

pessôas, nesta capital:
Des. Alfredo Tr-ornpowskv, Miguel

Elias Madorela, Tenente Jubal Cou

tinho, João Nogueira Carneiro, Ju

� rity Corrêsen, Alencar Elyanni,
SENHORA LUCi M�LO Luiz Waltrick Filho, Lisete Napo-

A data de hoje é de regosijo para leão Medeiros, Kiliano Kr�tzes, Di
.o lar do sr. Heitor Melo; proprietá- narti Müller, Marina Rygmo,. Ban
rio da conceituada "Alfaiataria Me-! co Província, Nelyy Tornazoní, Vir

:.10", por motivo do aniversário de I g�lio F., Sebold, José Padilha da

.sua dlgnissima espôsa, exma. sra. d. SIlva.

Luci Melo.
----�-----------------------

Série 3 numero 7556 no valor de
Milhar de qualquer série no valor de
Centena no valor de
Milhar na ordem inversa'

OBSERVAÇÕES - O próximo sorteio
no dia 28 de Agosto, de 1948 pela Loteria
Brasil. de conformidade com o Decreto.lei
1 doe Setembro de 1945.

Rio de Janeiro, 28 de Julho de 1948.
Tendo necessidade de comprar Alexandre da Paz -Fiscal Federal.uma ENCERADEIRA ELÉTRICA,

afim de facilitar minha profissão de VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor·Tesoureiro
ENCERADOR, tomo a liberdade de

.

O. Peçanha -Diretor-Gerente.
apelar 'para as pessôas de bom co- Convidamos os senhores contemplados, que estejamração, afim de conseguir reunir a 't't I d'

.

à dimportância necessária á referida com os seus I U os em la, a VIrem nossa se e, pa'ra
::l(Juisiç:'io. Muito grato fica-lhes o receberem seus' pr,êmios de acôrdo com o nosso Regu-Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA. amento,

Vida
Duas grandes reuniões no

Clube "12"!
A última novidade que sabemos

sôbre o já tão esperado "Jantar
.de Coniraternisação", comemorati
vo á passagem do 76° aniversário
-da fundação do 'Clube - é que O

mesmo jantar será servido por
distintissimas senhorinhas de nos

·BO mundo Social.
Prometemos publicar os' nomes

dessas elegantes Senhorinhas lo

go que possível. As ínscrições já
.são numerosas e 'Porisso, com o

programa magnifico elaborado
a reunião terá grande hrifhantis
mo.

Dois dias após, ao Ja'nlar, terá

lugar o grande e suntuoso baile
.de gala quando não haver-á venda
.de mesas e por isso mesmo o mo-

vimento começa cêdo.
Duas grandes reuniões numa só

.semana no Clube "12", quando o

tradicional centro de recreações
.sociais, marcará mais um tento,
nas suas gloriosas e brilhantes tra

dições.
A. S.

-0-

ANIVERSÁIUOS,:
AFONSO DE ASSIS

Por motivo 'de seu aniver-sário, on
-rem transcorrido, recebeu o sr. Afon
..so de Assis numerosos cumprimentos
das pessôas a êle relacionadas e li

_gadas por justificada afeição.
O aniversarian te conta, em tôdos

-os círculos sociais desta capital, inú
moeras amizades, que lhe admiram
-e prezam as virtudes de coração, de
.car áter e de chefe .de famiJia exem

plar.
Também nós, os d"'O ESTADO",

''fre!irrJ ESCOVIS

Tek

Numerosos serão os cumprimentos
. -que a distinta aniversariante terá
-oportunidade de receber, no vasto
,circulo de suas relações e amizades.

"O Estado" associa-se a essas de
. monstrações de aprêço.

AIDA-MARIA
Transcorre. hoje, a data natali

. cía da graciosa senhorinha Aida
:Maria Machado da Veiga, fino or

namento da nossa sociedade, filha
-do nosso distinto conterrâneo dr.
Afon'so ,Veiga, chefe da secção do
Fomento Agrícola, e de sua espôsa,
.exma. sra. d. América Machado ela

Veiga.
A gentil nataliciante, que em nos

.sa capital reune largo circulo de

;:.amizades, será, por certo, hoje, alvo
de afetuosas homenágens, entre as

,,·quais se incluem as nossas.

Fazem anos hoje:
- a exma. sra. d. Renilda Fran

'zoni Oliveira, digna espôsa :lo sr.

Jocelino ele Oliveira, próspero in

dustriário;
- () sr, Afonso Gelosa, comercian

te em Tubarão;

Bocial
- :t exrna. vva. Lídia Etelvina de

Oliveira Silveira, genitora do sr.

Moacir Iguaterni Silveira, do "Diá
rio da Tarde";

- o sr. Plácido Alves, oficial do
Registo Civil no Saco dos Limões;

o jovem Moacir, filho do sr.

José Galiãni, residente em Itaiaí ;
- o jovem Darcí Pereira, .geren

te do Café Rio Branco, filho do sr.

Euclides Pereira, proprietário do
mesmo estabelecimento; _

- a gentil senhorita Lídia Espin
dela, filha do sr. Raul Espindola, al
to funcionário da firma Malburg, de
"Itajai ;

- o jovem Silvio Brust, aplicado
aluno do Ginásio ,Duque de Caxias,
em Ijllí, (R. G. do Sul);

- o distinto jovem Almir Bai

xo, aplicado aluno da Academia de

Comércio, e ardoroso �sportista da

Vela; ,

- o interessante menino Henri

que, filho -do distinto casal Liege
Costa e Henrique de Bem, resí den
tes em Araranguá ;

- a graciosa Evangelia, filha do

sr. João Kotzia;, do comércio local.

po'ol: DORMIR TRaNQUILO!

Jaz o c:hamará na

3

Previsão do Tempo, até 14 horas

�.

Re--vilaliie
S�us Rins
E se Sentirá e Parece-rá Mais Jovem

Nada envelhece tanto as pessoas
como o íunoionumen to deficiente dos
rine. Faz sofrer de freqüentes le-yan
tadas noturnas, nervosismo" tonteirae,

J reumatismo, dÔPe8 nas costas e nas

pernas. olhos e.mpapuça.?OS, tornoselos
inchados. perda de apetite, de energia.
etc. A razão está. em que os. rme de
vem eliminar os ácidoa e toX!?a.s e se

não realizam esta função permitem que

êsses ácidos e toxinas se acumulem
em seu organismo. Em pouoo tempo .

Cystex elimina. 08 gerIÇles dos rms,

fort�lecendo-oB, PeçaCystex em qual
quer farmácia sob noesa gD:rantl� �� �

que

o nliviará rapidamente. Exp.enmente-o
hoje mesmo e verá como se.sentIrá m�lhor .

Nossa garant.ia é sua mal"" proteçao.
�

Cystex �'tratamento de:

CISTITES, P'ELlTES E URICEMI..

Encerador

LUMINOSO

Cr$ 185,00

NÃO LUMINOSO

Cr$ 170,00

Distribuído por:

LEVY fRANCK, S. A. - PÔRTO ALEGRE

Tl550T * JAZ

RlTZ - Hoje às 5, 7,15 e 8,30 horas
Sessões das Moças

Ruth Nelson - Dorinda Clifton
- Glória Holden e Vanessa Brown
- em:

ELNORA
Um drama comovente e belo ... A

odisséia ele uma jovem, sohrepujan
rio o infortúnio e a desgraça.
Censura LIVRE.
No Programa:

A Marcha da viela - Nacional.

Preços: Cr$ 1,20' - 2,00 e 3,00.

ROXY - Hoje às 7,30 horas

Spencer Tracy - Katherine Hep
burn - Melvyn Douglas e Robert
Walker - em:

MAR VERDE

Um drama poderoso � magistral
mente vivido por quatro grandes
astros.

Uum intenso romance que as mu

lheres compreenderão muito bem.

Censura até 14 anos.

No Programa:
Brasil em Fóco - Nacional.
Metro Jornal - Atualidades.

Preços: - Cr$ 4,80 e 3,00.
/

RITZ: - 5a feira:
- Jack "Butch" Jenkins '- o ga

roto sensacional - Angela Lansbu

ry - Peter Lawford e Edward Ar

nold - em:

MEU IRM.ÃO FALA COM. CAVALOS
•••••• o •••••••••••• 00 00 o o •• o 0,0 o.

RITZ - Domingo - a WAR�
NER BROS apresenta: Humphrey
Bogart - Barbara Stanwyck - Ale�

xis Smith e Nigel Bruce - em:

INSPIRAÇÃO TRÁGICA

OMEGA *

•

ALIANÇA' DO LAR (LTD�_)

ODEON - Hoje às 7,30 horas
... e o sucesso continua
TU VOLTARÁS, QUERIDA

Technicolor)
com:

Cornel WILLDE
Maureen O'HARA
Helen WALKER

e Glen LANGAN.
No Programa:

1) - Jornal da Tela n. 127
Nac. Imp, Filmes.
2) .- Fox Airplan News 30 x 56,

� Atualidades.

Preços: Cr$ 6,00 e 3,00.
"Imp,: 14 anos",

Sede Avenida Rio, Branco n. 91 ••• 5.° -andar
RIO DE JANEIRO

IMPERIAL - Hoje às 7,30 horas
- últimas exibições -

1) - Um "western" eletr-izante e

repleto de aventuras sensacionais:
O VALE DO CAÇADOR

com:

Bill ELLIOT.
Lutas - Vingança - e - Perse

guições ...
'2) - Uma agradabilíssima co"!

média que encanta e seduz:
O NOIVO IDE SUZETTE

Simone SIMON
e Dennis O'Keefe.

- Muita música .

_

-- Muita' alegria .

- .Muito romance ...

No Programa:
1) - Cinelandia Jornal Nac.

imp. Filmes.

Preço único:/ Cr$ 3,00.
"Imp. 14 anos".

"
•••••••• o. •••••••• • •• o •• o •••••••

ODEON: - Amanhã:
- Sessões das Moças -

Dorothy Mc GUIRE Robert
YOUNG e John SUTTON - em:

CLÁUDIA E DAVID
- Um romance sublime e encan�

tador ...

ODEON: _:_ 5a feira:
William ELLIOT - Vera RALS�

rON e Gail PATRICK - em:

PLAt�ÍCIES PERIGOSAS

Carta Patente n. lt3.-Expedida pelo Tesouro Nacional
Plano Federal do Brasil KX., (cY« e (cZ.

a "Plano Aliança"

Série 3 numero 7556 no valor de
Milhar de qualquer série no valor de
Centena no valor de
Milhar na ordem inversa no valor de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na qualidade de Presidente da
Comissão Arquidiocesana do 5°
Congresso Eucarístíco Nacional a

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

RUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sala ua, 31 de Outubro do corrente ano, na
nheiro etc. Serve tamlbém para c-omércio. Preço Cr$ 220.0QO,00. eidade de Pôrto Alegre, Rio GrandeRUA CONSELHEIRO MAFRA, prédio de comércio com 2 pavírnen-
tos. Preço Cr$ 350.000,00. do Sul.

RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pr�- Outrossim, cori:mnico as Iacílida-
co Cr$ 250.000,00. des de viagem, entre outras, as for-

RUA ALMIRANTE LAMEGO, ótimo prédio, construido em terre- necidas pela Empreza Tur-ismo,
no de 17 x. 30, todo murado, com 4 quartos, etc. Preço Cr$ 190.000,00.

RUA RUI BARBOSA, c-asa com 5,quartos, construída em terreno Pontual-Machado-Bensaude S. A..

de 24 x 86. Preço Cr$ 120.000,00 ' com quatro tipo de perigrinação
RUA JOSÉ MENDES, bangalô novo, com 3 quartos, etc., construi- a) uma Aérea, em aviões especiais.

do em terreno de marinha. Preço Cr$ 50.eOO,00. a partir do Maranhão, escalando em
RUA RIO GRANDE DO .sUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno

todos os Estados; b) uma em navio.iO x 40. Preço o-s 35.000,00.
RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construidas em ter- especialmente fretado, e conduzín-

rena de 5i x 70. Preço Qr$ 80.000,00. do exclusivamente peregrines; c)
RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo, uma terrestre, prosseguindo de

com 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ iOO.OOO,oo. São Paulo em confortaveis "oni-
RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$

bus", através do Paraná e Santa40.000,00.
RUA 7 DE SETEMBRO (Estre ito}, casa com 4 quartos, etc. Preço Catarina; d) outra terrestre, partiu-

Cr$ 55.000,00. . _ 'do do Rio de Janeiro, pelo trem
-GAlPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de internaci:onal, diretamente a Pôrte

86.000m2.. Preço Cr$ 50.000,0.
CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, bánheiro, água quen-

'

Alegre.
te e fria, instalação sanitária, etc. Preço Cr$ '60.000,00. . São essas as viagens obedecendo

TERRENOS ao tipo peregrinação.
RUA RUI BARBOSA, tendo 8,5"0 x 50. Preço Cr$ 15.00n,00. Evidentemente, poderão os fieis
RUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$ proferir outros meios ao seu alcan

40.000,00. .

RUA STA. LUZIA (Estreito), tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00. ce, com viagem de auto, ónibus;
RUA GERAL (Estreito), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre- aviação, etc., na certeza de que o

(;0 Cr$ 20.000,00. nosso Estado, e em particular a
FAZENDOLA E INDUSTRIA Arquidiocese não deixarão de se

Clínico e operador BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças,
Consultório: Rua Vitor Meireles, 26< com uma industria de produtos de mandioca. sagu, etc., demais in ror- fazer representar naquela parada

Telefoáe : 1.405 d F' demé
.

Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ,b mações dão-se neste- Escritório. Preço Cr$ 280.000,00. e e e emonstração de amor a

15 hrs. Residência: Rua Blumenan, HIPOTECAS Nosso Senhor Sacramentado.
'_��fone: 1.620 Aceita capital para empregar sôbre garantias hípotecárías.. Sigilio Fpolis, 1 de Março de ·1948
Dr. Ma'rl'o Wendhan..e·.... ,a_b_s_o_ll;;.;.Jt_o. ..... _.. Ia Conego Frederico Hobold - Presi

C1lni�on:�!;!�e:����;rino� �ianç•• �

f QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 7 d���� .�� .� •. �: .......••••••.•••••
Consulta das 4. ás 6 horas PROCURE A TEIle.idência: Felipe Schmidt n, 38. O .

.

SOURO
.Telef. 812

Dlfa-Ialar·la Me.llo de t��s�nsJr���e t:��r�o a�lca=
Camisal, Gravatal, Pijamu, amigo ànalfabeto. levando-o a um·
Meiu dai melhorei; pelolme.' �llr�n clp alfabetização no Grupo
nores preçD' .6 na ;,CASA<MIS

I Escolar São José. na Esc'ola Inclue:-

CELANEA _ RuaC Mafrft.
�U8 fl'eliooe Schmidt 48 Lrial de Florianópolis ou na Cate-

- a r)T'�1 MAt.r,)oolitana.

Cadastro Social do «O Esjado),
I'�" .oe � 4l"UJUAJ/i .."tor..,. ..a.-q_ _ ,."'_Ill�l •

�.. abaixo • rellHto-w ê.lllOlü nM&fI461 fíftg -�I�
i'-<"I9'Ilt� antM, o 1l0000000' 1W'fW c.••1I.flt �

� ••••••• � •••••• " ••••• "' •••• 5 ._· ·a',., .. ��· .. • � • .. " .. � ..

� _ O'ftl D. e� ,." .,. .

Illid.a ••••••••• � • '.' - ••••••.••• ',' _. " ••••••••••••• '

� tRI _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• o.

Dl!!.�eoo em Caree ." •• _ .

&ilIll,"'1!W ilo Pá (�J _ - 0'0 •• '" •••••••••••••, •• " ••••• _. - •••••••••••

ljatNr'f. .. .. o � .,. " " ,. , � � _ � Cio Q. � "' .. "

\

......... 4 " ,. ., <. " .. ':" tO ._ _ lO
�

� � � '" " " ..

�1I�0fI. �.. ....,w.za Ih J:IOt1fl1u .. 118!IJ4iIIM.__
�••toa • OIItru. 4A -.rtIa_ 011 .. pGNOU 1I.IIIÍtJU,

DR. POLYDORO ERNANI DE S

I
Clínica Médica e Cirúrgica do

THIAGO DR. AUJOR LUZ
Médico e partelze Médico-Operador-Parteiro

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

rianópolis. Assistente da '

I' Crianças
Maternidade Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças dos órgãos internos, es pe- Doenças de Senhoras - Partos -

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

dulas internas Tratamento da Tuberculose
Pulmonar

Radiologia Clínica (Raios X)
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - Infra-Vermelho

Consultório e residência:
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Clinica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL,
HORARIO DE CONSULTAS: -. Pe

la manhã: Das 7 ás 10,3<r horas nO"

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Maternidade (Clínica
de gestantes)

A tarde no consultório das 15 ás 19
horas

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles [I:. 18

Fone manual 1.702

RESIDBNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. A. SANTAELA
(For.mado 'pela Faculda?-e �acio·
nal de Medicina da trníverstdade

do Brasil)
Médico p"r concurso da Asststên
cla a l>sicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno dr Hospital po_iquiá·
trico e Manicômío Judiciário

da Capital Federal
Ex·interno da Santa Casa de Mi·
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Co.nsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês. Distur

bíos da adolescência e da menopau

sa. Pertubações menstruais, in�l'1'

.mações e tumores dó aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.,
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
lASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-

RAÇõES OBSTBTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

rios; hipopise, etc.)
Disturbios l1erv,osos - Estertlhtade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de' Medi·

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

Corrêia-; Neto
Cirurgia do estômago' e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra

ceIe, varizes e hernas.
. ConsultãS : Da. 3 á. 5 boras, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraise) , Telef. 1.598

.Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764
----

Dr. Panlo Fontes

Dr. Newt-on D'Avila
Operações - Vias Uriná"ia. -

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

amebiana,
Fisioterapia - 11\'fr", Vermelho.

Consulta: Vitor Meir'�les, 23.' Atende
i:liàriamente às' 11,30 hrs, e á ta'rde,
das 16 hrs. em diante Resfdência ;
Vida) Ramos, n. 66 - Fone 1.667

o "Colégio Barriga-Verde"
êstá construido o 'seu majest�
so prédio e necessita de sua

,valiosa colaboração.

franspor"tell regulares de cargas do pÔrto (le

SÃO FR4NfllSCO DO SUL para NOVA YORK
Informaçõe. cornos Agente.

_ Carlos HoepckeS/A - C{- Teletone 1.212

do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelooe, 6 (En i. eleg ,

'vI)0 � �M ACK
Flc r íanôpotis
fêo Francieco

Casas
I
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re- a rica as
300,00 a CR$
metro quadrado

Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/R - Rua João Pinto, 44
KEI � IS,CH F or�atl ópolls

500,00CR$Desde o

Coria Metropolitana
CONGRESSO EUCARISTICO

NACIOANL

COMPRA E
VE NDA DI'

CASAS f TERRfNO�

HI�O�E:CA'>
AVALlACÕES

lHiALl:ACOES
ADHII'lISTMÇÃO
DE IMÓVEIS

<TC.

TEtEFOItC:
�. 784

QUA DéODODO -35
rLOf1/Af'lOPOLIS - .5AHTA CATARINA

I "A CA"I-r·1 m.lhor.e fdbrlca.; A Co.a orA CAPITAL- ahema a atel'lg40 clo81
vl.lta ant•• d,. raf.tuoulm &'lua. comprai: MATRIZ em
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Fabrlcant6 e distribuidores'da. afamadal con
fecçõe. -DISTINTA- e RIVET.· POI.ue um gran';
de IOl'timento de oasemiral. rl.cado. I' brinl
bani e barato•• algodõ•• ,1morin. e a.iam.ntol
para alfaiatelí que recebo diretamente da.

Snr.. Comllllr"llIullto. do interior no .entido de lh� ÇO'll",._m 'Imo

Flol'icu:tbooH.. - FtLIAIS eom Blum ..n,-,;'J " L�i ......
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O' MÊS DE AGôSTO - DIA 8 - DOMINGUEIRA _' DIA 12, 5- FElRA _ JANTAR DE CONFRATERNISÀÇÃO PELA PASSAGEM
,DA DATA, COM NÚMEROS DE CANTO E SHOW ARTlSTlCO, OR6ANISAÇÃO DA SENHORINHA LAILA FREYESLEBEN. DIA 14, SÁBADO - GRANDE
"BAILE DE GALA, EM COMEMORAÇÃO DO 76° ANIVERSÁRIO DO CLUBE. DIA 22, DOMINGO - FESTA INFANTIL, COM SHOW ARTlSTICO, ORGA

NISAÇÃO DA SENHORINHA MARIA LUIZA CAMPOS, DAS 15 ÀS 20 HORAS. DIA 28, SÁBADO - SOIRÉE.
AS DOMINGUEIRAS E SOIRÉES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS.

,:AS INSCRiÇÕES PARA O JANTAR DE CONFRATERNISAÇÃO, ACHAM-SE ABERTAS, A CONTARDE 1°, NO BAR DO CLUBE, A CR$ 50,00 CADA
PESSôA· ,f
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'1 A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMO
! O figado. o baço. a coraçóa. o •• tomago. a. pulmõu.... pele.
'� produz dorea de cabeça, dores na. osaoa, reumatismo.

I cegueira, queda do cabelo anemia e aborto•.

1 Con.ulte o medica e tome o popular depurativo ELIXIR 914.
,� Aprovado pelo D. N. S. P. como medicação a:uxiliaX' no ·trata-
:.i mento da Sifili. 8 Reumati.mo da me.ma origem,

'� Inofen.ivo (lO organi.mo, agradaval como Heor
�

��va_-.-._.._-.�:;:;;;;,�:;:,,-;;;,�;��;;;,;,:::::;::;::-:::,::;;�:;:;;;;�::,::,:,::,::::::::::-::'::':';_::::":'::;:':::::':::

De pes'soas têm usad..o
I
.i
I

Icom bom resultado o

popular depurativo

LOJA DAS CaSEMIRIS
'Especiálizada em artigos para

_M homens
.RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMI,.RAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
_MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRA VA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ",ETC.

Tu'Oo qelo menor preço da, praça
Ja�a uma visita à nossa Casa e verifique

,

nossos pre�os e artigos
'

""..-_-_-.·_-_,.�.-_-u-_-.-_-.. -_-_-_·......_-_.....-.-.-._.-_-_-.-.-.-_-_-ti-.-_-_-_-_w_-_-. W"_w• ...,

tLUBE DOlE DE AGOSTO

PIRI QUE GOSTA DE FAZER PÃO EM CASA!

o pão não é apenas uma delícia! É uma necessidade!

E. para fazer pão de p\::neira ordem, criou-se o Fermento

Sêco Fleischmann. No volu.. 'cc, na ap.irência, na textura

da massa e no sabor, a qualidade c garantid:\ com o uso

do Fermento Sêco Fleischrnann. Êste famoso produto
agora pode dispensar a rehigeraçâo. Um :Ilgar
sêco e fresco é o que basta para que se mante

nham longamente suas notáveis qualidades! Ve

ja a receita nos dizeres da latinha, que é de 60 grs.

FERMENTO SÊCO

FLEISCHMIlN'N
Produto da Standard Brands of Brazil, Inc. - Rio de Janeiro

:Festejos comemorativos do 76- aniversá ..

'-rio de lundaçã'o. - Convite 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 no
baile de 'gala a realizar-se em a noite do dia 14 de Agosto proximo,
em comemoração á passagem do, 760 aniversário de sua fundação.

O dia 12 foi reservado para um jantar, seguido de uma hora de
.arte, eomparticipacão de elementos dos mais representativos da nossa

sociedade, e o de 22 para a festa infantil, constando de numeras va

riados.
O jantar será mediante

í

nscr íçâo, a contar do dia 10 a 10, data do
encerramento, a Cr$50,OO por pessôa e terá inicio ás 20 horas. (Traje
Passeio) .

O baile ás 22 horas. (Traje Riger Casaca, Smokim ou Samer),
A festa infantil 'das 16 as 20 horas. '

Secretaria, em Florianópolis, 27 de julho de 194,8
Elpidio Fragoso Secretário Geral.

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori <

e' Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá, /

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

F"ARMACIA ESPERANÇA
.0 Parmaeê.tleo :8LO LAU8

BoJ 1tI Mri • na .relerWa
brepll ..el _ Ntr ru - B.....iUu - r......

.

aarIu - � •• "'n.ulta.
tiara.......� eIMIerdada .. l'ocelW.......a...

Gratifica-se
COM CR$ 100,00

Quem entregar na Cie,
Telefonica, uma bolsa
preta que foi perdida,
contendo 2 chaves, 15
cruzeiros e varios eutros
objetos.

,
I
�
!.

.............. � .o. .o.o.o.o.o.o.o.o .. .o.o.o.o.o.o.

Inspetores para o
Norte e Oeste
�atariDenseRegistros de Diplomas

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

lodo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou of'i
, ciaI.

BUREAU UNIVERSITARIO

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

1° andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

IOIIPANIIIA ·WAN(!A DA Im
laiaã _ II.,. - ..-:' 1111
....m0101 .........1'0....

Cifr.l' do Balsnço d. 19441

CAPITAL E RESERVAS
Respon labilidariel
Recete
Ativo

Cri 80.900.606,30
Cr$ 5.978�40l;755.97
• 67 .053;�45,:30 ,

• 142.176.603,80

Importante Companhia de Sor
teios precisa de 2 Inspetores para
a zona, norte e oeste catarínense,
Carta de próprio punho com fo

tografia 3 por, 4, para a Caixa

VIAGEM
VENDEM-SE POR MOTIVO 00

Móveis de sala, em perfeito es

tado e de quarto, 1 rádio marca

Esparto - móveis, diversos reló

gios de parede antigos, tudo em

perfeito estado, � cristaleiro e di

versas louças e mais alguns obje
tos.
Tratar á Rua Bocaíuva, 13

SinÍltrol pagol 0011 6ltimol 10 anal

RelpoDls\:. \lidadei
' 98.687.816,30

• :16.736,401.306,20
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis :

PEDRO NUNES

nua 24 de Maio 801 (Estreito) I
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia'

, ,

.Inícíal de Cr$ 10,00 apenas. IParticipação nos lucros .......'"""""�. _.. .. ...... IDlJ.... .,�...'"

Díretoresr
Dr:='Pamphilo d'Utra Freire de Carvl'llho, Dr� FranCISCo
de Sá,'Anilio.M.llorrat� Dr. Josquim Barreto de Araujo
e JOIE Abreu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia to de
.

Agosto,· no Lira Tenís Clube, atraente noitada pugilislica, constante
sensacionais, centendas entre os melhores esmurraderes locais. '

se encontram à venda.

de

Os ingressos já

Vitoria mai
r

seula do basquete
.

brasileiro
.

Derrotados os ingleses per 76 a 1 �
.

Londres, 2 (U. P.) - O "team"

I
tenta e seis a onze. Desde o início, inglêses "corno uma esquadrilha de quarenta e um a sete para os hra- seguiram deter as investidas brasí

brasileiro .de basketball acaba. �e ?S brasileiros d,en:onstraram a mais

I super-fortalezas voadoras", segundo sileiros. A ma\l?r parte do .iog� .d�- Ieíras. O número de "fouls" fol mi-

ganhar mais uma espetacular vitó- absoluta superiortdade, manobran- declarou um observador. senvolveu-se' dentro cio proprio nimo.,

ria, derrotando os inglêses por se- do no campo e bombardeando os O primeiro tempo terminou com "goal" dos bri tânicos, que não con-
.

,

o Bvaí pretende
jogar em Joinville
De fonte segura, fomos íntorma

dos que a diretoria do Aval está

�01i1. lo' prt-tenção uc excur-sionar ;r

.Joinvile n.o próxinio domingo, en

frentando o "onze" do América.

\ Direção de PEDRO PAULO MACHADO (:li!!:t.'eào r'stad·J;d..

....... o; • • • • • • • •• • ,

C· f1 .

T' Lazáro já está em
• de ua�a. e Iro cOlldl�ões de jogar

Em sensacional nota que há dias A representação brasileira, que se A extrema direita Lázaro, que na

publicamos, referente a um vee- encontra em Londres é composta de última' semana contundiu-se num

mente protesto da Federação Cata- elementos pertencentes a agremiá- dos joelhos ao sofrer u1TI tombo, .iá,
rinense de Caça e 'I'iro contra a for- ções não filiadas à entidade máxi-: se encontra restabelecido e deverá
mação da equipe de tiro (IUe está ma de tiro do Brasil, portanto impe- guarnecer o "onze" do Paula Ha-.
representando o Brasil nas Olímpia- didos de representar o pais em

mos, no "rnatch" de domingo pro
das- de Londres, noticiamos ter sido quaisquer competições dessa moda- ximo frente os esquadrões do Fi-
a protesto encaminhado à Conf'ede- lidade de esporte. bC:p;l'ense.
ração Catarinense de Caça e Tiro. O protesto é cabal e todos os [or-
Houve engano de nossa parte, pe- nais e emissoras do Brasil condena>

lo que nos aprestamos a corrígh-. ram o ato do Comité Olímpico Bra-
O protesto em apreço foi remeti- sileiro.

de dardo com 43 m�_:e--§7 centí- do ao Comité Olímpico Brasileiro, A Federação Catarinense de Caça
metros.

,

,/ único responsável pela arhitrarieda- e Tiro, a cuja frente se encontra o
A prova do lançamento do marte- de praticada centra os verdadeiros sr. Pedro Mendes de Sousa, está S.o

lo (homens) foi g:n\la p,elo htll1gar� campeões brasileircs de tiro.. entre lidário com a entidade controladora

I:TIry Memet .co�n <>6 metr os e 07 cen-.
. os quais figura o catarinense Max do esporte da caça e do tiro no país,

tI.m�tros.
A ul:lma. J11e�alha de. ouro SCh,rappe, v�nc.edoI: �a pro:,a de ca-Ia ,�lu,al está movendo ,uma aç�o. [udida Jornada de hoje fOI conquistada rabina na elimínatória realizada em ciarra contra o referido comité, por

pela Suécia, cuj.o representante J. Pôrto Alegre. tão rep,ulsiva injustiça..
A. Ljunggren triunfou na prova de
50 quilometros. O _atleta suéco fez 'V' t

·

d A li t"
A

b S' "

esse percurs.o em 4 horas, 41 minn-
,.

I orla a r6en loa SO f'e a ulça Esc·rUõriotos e 52 segundos. /' y Londres, 2 (U. P.) - Em prós- basketball. E no Water Polo, os ita-
No Pen�atlon Militar, a pr�va de,' seguimento das prov.as .olímPic.

as� a Ilian.os venceram os hungaros por
espada fOI ganha pelo BraSIl, p.o' Argentina derrotou a Suiça por quatro a três, '

rem a posição d.os paises n.o Pen- quarenta e nove a vinte e três em
.

tatl.on é a seguinte: 1° - Estados
Unidos; 2° Argentina; 3° Filandia
e 4° S'uécia.
Estados Dni\dos -. 101 p.ontos,

Apur.ou a n.ossa reportagem que o
França, 28; Suécia, 25; Austrália, Paula Ra)110S está interessado no
15; Hungria" 14; Austria e Grã-Bre-
tanha, 12; Tchecosl.ovaquia, 10;
Dinamarca, Finlandia e N.oruega 7

cada uma; Itália 6; Ceilã.o, Iug.osla
vía e Suiça, 5;. Holanda, Panamá, 4;
Méxic.o e P.olonia, 3; Bélgica e Ca

nadá,l.

o protesto. da 'F.No terceiro dia Olimpíco

A Associaçã.o d.os Cronistas Es

p.ortivos de Santa Cataripa, tem .o

máxim.o empenh.o em comunicar
aos' senhores Cronistas Esp.ortiv.os
desta cidade, assim c.om.o a.os se

v.o "record" olimpico com .o temp.o nhores representantes dos demais
de ?7",3., jornais do interior d.o Estad.o, que
JllTImy McLana, dos Estad.os Uni- n.o dia 6 de ao·ôst.o ás 19 horas na

d tbl "
"'"

,

�s; e,s a e eceu um nov.o record" séde da F. C. D., fará realizar uma
ohmplco para a. prova de nataçã.o I reunião, afim-de serem tratados ·os
dos 400 metros lIvres com o tempo seo'uintes assuntos:
de 4:4�"2. �

'"

a) Discussão e aprovação dos
WIlhe S1:eele, dos Estados Unidos, Estatut.os;

venceu a pr.ova de salto em, distan- b) Eleição e posse da
da com 7 metros e 82,5 centime- efetiva.
tros rasos em 10"3 igualand.o Uni- c) Assunt.os divers.os.
dos, venceu a pr.ova 09s 100 �TIe- Fpolis, 2 de agôst.o de 1948.
tros rasos em 10"3, ,igualando as- A Diretoria

Estádio Olimpico de Wembley, 31 sim o "recorri" olímpico. Finalmen
(De Leo Petersen da U. P.) - Com te, Brusce Harlan, tambem elos
extraordinário brilho e magníficos Estados Unidos, venceu a prova de

resultados, cumpriu-se hoje a ter- saltos ornamentais conquistando
ceira [ornada da XIV Ol impiada, na 163,64 pontos.
qual foram quebrados 4, "necords" Pela primeira vez desde que .Hi
olímpicos e igualou-se um. As pro- tler anexou a Austria, ouviu-se o

·vas desenrolaram-se sem o menor Hino Nacional da Austria Iivre de

incidente, com exceção da de flore- pois. que sua representante H. Bau

te, da qual os argentinos se retira- me venceu a prova de Iançarnneto
ram porque o juiz francês não quis
reconsiderar mna falta que os por
tenhos consideraram injusta duran

te uma das semi-finais com a Bel

gica.
As honras de hoje corr-esponde

ram aos Estados Unidos, cujos atle

tas conquistaram cinco das oito me

dalhas de our.o c.onferidas, além de

superarem 3 "records" olimpicos e

igualaram um, o que deu a êsse país
enorme vantagem na contagem não

.oficial s.obre as demais nações par

ticipantes, As outras três medalhas
de ouro foram c.onferidas a atletas

de paises europeus. , .

Entre os atletas latin.o-america

nos, .os brasileir.os, uruguai.os e ar ..

gentinos foram .os que melhor atua··

çãQ, tiveram, embora 'não tenham

c.onquistado medalha alguma. O Pa

namá c.o,nquistou .o terceiro posto
na prova de 10a metr.os rasos, c.om

o seu atleta Ll.oyd La Beach.
A melhor exibiçã.o de basket·ball

vista até agora nas atuais .olimpia
das f.oi pr.oporci.onada pel.o Brasil �
Uruguai, quand.o .o "five" ,d.o Brasil
venceu os campeões sul-americanos

p.or 36 a 32.
,

N.o b.ox, .o pes.o pluma cuban.o J.
M. L.opez derr.otou ,o corean.o Fan

Rim Rux.,
Nas provas de saltos ornanÍentais

em plataf.ormas. Mike Capilla, do

México obteve .o quart.o lugar
frente' a' formidavel· representaçã.o
n.orte·americana que c.onquist.ou os

três .primeir.os lugares.
O atleta norte-americano R.oY Co

chrane venceu a pr.ova de 400 me-.

tr.os com barreiras com .o temp.o de
51 segund.os e 1/10 o que cOlIstitui
um n.ov.o "rec.ord" olímpic.o, Willy
Ris, tambem d.os Estad.os Unid.os,
venceu a prova de nataçã'.o de 100
metros livres, estabelecen.do um no-

Oe
, CLARNO G.
GALkETTI

ADVOGADO

r.c rit6.;.., e Resid .ncia
Rua Tiradent•• ,47

FO ,E •• 1468

Crime • c�vel
Con.tituição .cre Socl.dad..

NATURALIZAçõES
Titul� D.alarat6rio.

I
d�
Advocacia

con'curso do zagueiro Naldi, que
foi seu ,defens.or ,na temp.orada ama"

d.orista de 47 ,e que se encontra li-

DRS.

José P inós Pereira
Sebastião Adroaldo Pereira

Gabriel Pereira Borges Fortes.
o excelente "player" para int'egrar II'"'·
.o seu conjunto n.o presente campeo- Rua Vigário José Inácio n. 358
nato de profissi.onais. Porto Alegre·- Rio G. do Sul
Falando à n.ossa reportagem, Nal- . . . . . . .. . . . . . . .. . , ..•. ,.

di declaroü nada ter res.olvido ain-, 'E, D .1 TAL·da, esperando ,dar a sua resposta!
por êstes dias. ! De ordem 'do senhor Engenheiro

i diretor de Obras Públicas do Es-

Paula RamosMaldi interessa a'o

vre de compr.omissos, atuando em

jogos n.os gramados da várzea.
Tambem o Figueirense c.onvid.ou

Convocação

P' I
"

d' 8
�

I
tad.o, devidamente aut.orizado pela

e"8 seguo a vez venceu el18CO e�cel.ent�ssimo Sr . .01': Secrt;tari?,
Ri.o, 2 (A, N.) - Constituiu ex- de criação d.o c.onde Silvi.o Pentea- da VIaça.o, Obras PublIcas e Agn

cepci.onal êxito a. dísputa d.o Gran- do. Em terceir.o cheO'.ou .o favorito
I cultura, faço públic.o, para ,conhe

de Prêmi.o BrasÜ, prom.ovida pelo Bambino que com .o : famosa Gar- cimento dos interessados, que

J.oquey Club Brasileir.o, na dis- boza,. que estranhou o estad.o pesa-
serã.o ven?idos em hasta públic�- a;

tância de três mil metros C.oIH- o do da pista nã.o desenv.olvend.o a quem maIOr lance oferecer aCIma

prêmi.o dé um milhão ,de cruzeiros sua habitual "performance". da avaliação, n.o dia 5 de agôsto
ao v'encedor, cento e cinquoenta Com a �itó�ia ,de ontem, Heliaco próximo, ás 10 horas, n.o paÍio des

mil a.o segund.o, cem mil a.o terceí- que repetiu a façanha de Albatroz ta Diret.ori;l, d0is caminhões marca;

r.o e cinc.oenta mil ao quart.o colo- ganhand.o duas vezes seguidas .o Chevrolet, tipos 1.937 e 1.940, em

cado. Grande Prêmio Brasil, torn.ou-se o
mau estado, avaliad.os, respect;iva-

Venceú _pela díferença de seis maior ganhador das pistas brasi- mente, em Cr$ 5.000,00 (cinco mil

c.orp.os .o cavalo nacional Helíaco, leiras, atingind.o, .o total de prêmi.os cruzeiros) e Cr$. 8.000,00 (.oito mi»

criaçãQ e propriedade ,rl.o Estud I por êle c.onquistad.os, à elevada S.o- cruzeir.os).
Paula Machad,.o, tendo c�m.o pil.ot.o I' ma de tr�s milh?es sete�ent.os e no- Diretoria de ,Obras Públicas, em /

Oswªldo Ulhoa. Em segundo che- venta e ClflC.o mIl cruzeIros.
. Fl.orianóp.olis, 21 de' julho de 1948'.

g.ou outr.o caval.o nacional,. Abulbo. DAVID GOMES MENDONÇA

1° CIRCUITO CICLlSTICO DE FLO·
RIANóPOLIS·

Continuam com intensidade .os

preparativ.os para .o 1° Circuite, Ci
clistico de Florianqp.olis que um

grup.o de denodados ésp.ortistas pre
tendem levar a efeito na segunda
quinzena dêste mês.

Campeonato carioc,
Com a realização de mais cIma Flameng.o 1,· B.otaf.og.o 5 x Flm\1i-·

rodada"marcha vitori.oso .o certame nense 2; Bangú 5 x Canto do Rio O;
carioca de futebol. Madureira 2 x Bonsucess.o 1.

de futebol VENDE-SE

Foram êstes .os resultados da ro

dada: sábad.o - São Cristóvã.o 4
Com a vitória sobre o Flamengo. nã.o usada. Tratar à rua

� Vasco iS.olou-se na liderança do Marinh.o, 16.

Vende-se finíssima sala de jan
tar em estil.o Renascença, inteira
mente trabalhada a mã.o e ainda

Saldanha

x Olaria 2, Domingo - Vasco 3 x certame. . . . . . . .. . . . ..

.

.' �·ENHORITA!
diret.oria Campoeonato citadino de atletismo A ultirra, creação e� refd-

,

Igerante.e
o Guarana KNOT

I Ha,vendo surgid.o dificlü?ad�s im- para ser real,izado no� próximos ,s�- EM GARR�FAS GRANDES.
preVIstas, .o Campeonato cltadllrl0 de bad.o e domll1g.o. 3era transfendo PreferIndo-o está .

Atletismo, que a F. A. C. marcou para fins do correntc mês. accmpànhando a moda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRETO

1"0 00 MARROM
� I H�VANA

Da fabrica ao

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor

BOM NEGOCIO,
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certà de 10'/. ao ano com recebimento de [uros mensais.

Informações nesta redação.

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

1'lor intermédio e sob financiamento dos Institutos.
Planta e informações - Rua trajano, H)�
_'_-

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus snde

-!
reços.

Dada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina.

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

se. DE SOCIAl..�

POlfll0 AllEGíRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 I.· ANDAR

CA I x A POSTAL, 683 - TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia Geral para Sta. Catarina
Rua Felípe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

TINTUR,ARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeos

Profisslona competente - Serviço rapido e garantido

I
-

A DIVULGACAO
Revisia do'Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POST -t., 775 CURITIBA

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

nópolis - Santa Catarina
Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal.
cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas,

I I Chuveiros Elétricos, Ferros de en-

'gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos

Orçamentos sem compromisso .

...... � .

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

R8D10 TUOa' IYO 9
Seu Terno tem manchas?
Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes 44

1530 kilccieloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Produtos Veterinarios'

LIRA TENIS CLUBE

PROGRAMA PARA O MftS DE JU
LHO DE 1948
Dia 31 - SABADO - SOIRÉE

com inicio as 21 horas.
SERVIRA DE INGRESSO O TA

LÃO DO MÊS DE JULH0.
NÃO ESQ U E ç AI

A Tinturaria Cruzeiro dispõe ago

ra dos melhores profíssionals d.

cidade para lavar, passar e tiJígir
pelo sistema suiço.
R. 'I'iradentes 44 - Fone 1022.

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

...
.

••••••• o ..

TINT,URARIA ,
Só 8 "CRUZEIRO" TIra

dentes,44
..•.......... .1 ... ;' .........•.•

Drs. NUN:IDS VARELA e ANTENOR

TAVARES

Advogados
Causa civeis comerciais, naturali

zações, cousultas e pareceres

Das 9 ás 12 e das 16 ás 18 horas

Escritório: Rua Trajano, n. 33, 10

andar

Florianópolis

O INSTITUTO PINHEIROS -=- (Caixa. Postal, 163 -;- Florianópolis).
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, 'são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 10 e vidros de 100 com�rimidos de

;.',60 s .

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

fOi! cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20., cm3 e frascos

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

de 100 cn13.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques,'atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo des mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'ernerína (Buco-Vacina contra
diarréia .infeccíosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vaciná Contra a Peste Suína, etc. .... .. . ..........•

Quaisquer consultàs sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

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

contrados na localidade de residência do solicitante.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

«SILVEIRA«

CHEVROLET - ESPECIAL DE

LUXO 1942
Vende-se de 4 portas em exee

lentes 'Condições, côr verde (duas
tonalidades), equipado com óti
mo rádio "Delco", faróis de ne

blina, farolete lateral, ventilador e

do
forrado com palhinha americana.

Preço - ,Cr$ 55.000,00. Tratar ã
rua Bocaiuva-1, diáriamente até

ás 11 horas.

TECHICOS
o Br asil :a: ara, Beü

desenvolvimento

necessita de técnicos

em todas as

profissões

it1
ii Livros Técnicos

� em geral

LIVRARIA ROSA
Rua De,odoJ'o, 33 - FpoU••
Atend. pelo Serviço

Reembolso Poatut.

E"GUA PERDIDAVENDE-SE o prédio da Av. Mau-

1'0 Ramos, 269. Tratar no mesmo.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

''DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

t:n.o 18 -- Florianópolis

De um pasto, no Saco dos Limões, fugiu ante-ontem, cêdo, uma

égua báia, de crina e cola pretas, pertencente a Adelino Gonçalves. Pe
de-se a quem achar, avisar pelo telefone 1688.

Dá-se gratificação.

Se ricos quereis ficar
De modo facil elegal
Fazei hoje uma inscrição
No X'.:redito Mutuo Predial

I CASA MISCELANEA diltri·
buidora do, 'Rádio, R.,:C. A

I Victor i Válvul81
-

e Di,co'ii
Rua Conselheiro Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoje, no passada

Completa, hoje, trinta e nove anos A JJA1A DE HOJJ:� RECORDA-
de serviço público estadual o nosso NOS QUE
prezado amigo sr. Otávio Oliveira,

-:- em 1645, travou-se no Monte'

Diretor elo Tesouro do Estado:' elas Tabocas, uma batalha entre os ..

Havendo ingressado no funciona- insurgentes pernambucanos, coman
lismo quando ainda muito moço, a dados por João Fernandes Vieira,

sua longa folha de serviços ao Es- e auxiliado por André Vidal de Ne

tado lhe é sobremodo honrosa com .greiros, Henrique Dias e Antonio

registrar uma carreira brilhante, Felipe Camarão, e os holandeses,

assinalada pela sua passagem atra- do Coronél Hendrick von Hans.,
vés de todos os cargos hierárquica- que foi derrotado e retirou-se;
mente superpostos,até ao de Dire- - em 1818, por Decreto, foi con-

as melhores e mais inequívocas ho- .,

1 C 1to r, em que OI'a se encontra, .la ,e es- cedido ao General Felisberto . a -'

menagens de aprêço e estima. São- M
'

de há alguns anos. deira Brant, mais tarde arques
lhe, de fato, devidas essas demons- .

'1" dNomeado' 4° escriturário, ao tem- de Barbacena, o prrvi egio e em-"

trações, já tributadas ao intelectual ..

po em que a receita orçamentana pregar barcos a vapor na navega-
brilhantissimo, presidente da Aca-

do Estado não ia além de 1.612 con- ção dos rios e costa da Bahia;
demia Calarinense de Letras, jú en- 18"4 f

.

d 1tos de réis" o sr. ·Otávio Oliveira, - em 1., 01 nomea o, pe a'.

dereçadas ao nobre político, no de- . -

d C d M'
.

t d Gpois servia como _ escnvao a 0- segun a vez, uus ro a uerra •.

sempenho dedicado de árduas fun-
letoria de Brusque, de que foi mais o Coronél João Vieira de Carvalho-

ções �úblicas, já ao mestre ell_! sua
tarde Coletor. (Barão de Lages), nascido em Oli-

devoção pelas causas da mocidade p' I bsoluta exacção no vença (Portugal) em 1876 e faleci-,·
. ., , e a sua a

estudiosa, ja ao conterraneo sempre .

t do seus deveres pe do em 1° de Abril de 1847',
.

.' cumpnmenos,
-

pronto a colab?rar e a IllcentIvar! la sua inteligência e pela sua dedi- - em 1832, os membros do Ga-
as causas catarinenses. -'

o Pl'lbII'CO o ilustre binete de Ministros do Padre Fei-«
. ., . caça0 ao serVlç ,

Associando-nos ao [úbilo do lar-
D' tor d Tesouro desfrutou

'1
.

d
.

d
Ire OI o

go CHCU o rle amigos e a mira ores
sempre a estima geral em to-

de Oton d'Eça, enviamos-lhe nosso
do o Estado e a admiração e con

velho e cordial abraço. fiança de chefes e subalternos.

Daqui lhe vão as felicitações de "O

Estado", pelo expressivo aconteci-

Dr. Oton d'Eça
Oton L. Gama d'Eça - professor

GOl' de Direito, escritor laureado poe
ta na verdadeira expressão do têr

mo, cause r admirável, brilhante

companheiro do jornalismo e, ago
ra, servindo o Estado nas elevadas
funções de Secretário da- Segurança
Pública -'terá hoje, dia de seu ani
versário natalício, a grata oportuni
dade de receber dos meios sociais,
culturais e políti.cos da nossa terra,

caridade, em que a eximia pianista,
senhorita Welma Richter, executa

rá o seu esperado concêrto.
A aplaudida artista catarinense

receberá, d-essa oportunidade, os

aplausos em que' a sociedade de Flo

rianópolis envolve os melhores vo

tos de felicidades que lhe faz, para

Florl.n�pollsl 3 de Agoslo de 1948

MONTEDASTABOCAS
3 de Agosto de 1645

Ha 304 anos, no dia de hoje, tra- tos, exonerou-se do cargo, regres

vou-se no Monte das Tabocas, a s�hdo a Europa em, 1644, a 6 de

grande batalha que deu inicio a Maio.

insurreição pernambucana e extin- Um tumultuoso e violento Con

guiria do nordeste, a dominação selho Supremo o substituiu acar

holandesa. retando a sublevação geral, sendo

Ja haviam os holandeses, em 9 o prosseguimento da advertencia do

de Maio de 1625 (como consequêri- Maranhão, em 1642.

cia da organização da Companhia Os valorosos pernambucanos, hu
das Indias Ocidentais, permitida milhados e espoliados, entre si e

pata operar nas pocessões espa- com os habitantes de outras Capi
jIlholas da América, a semelhança tanias, marcaram o dia 24 de Ju

do que era feito, com sucesso, na nho de 1645 para início do movi

África e Ásia), sob o comando em mento.

chefe do Almirante _.Jacob Willec- Um conflito em Ipojuca, entre

kens e com tropa de desembarque um português e um flamengo, que
ao mando de João Van Dorth, in- foi morto, precipitou' o movimento,
vadido a Bahia, de, onde foram ex- havendo os soldados de Amadeu

.

pulsos pela expedição Iuso-vespa- Araújo, senhor de engenho de Ta
nhola de D. Fradique de Toledo batinga, sido os primeiros a solta

Osório, em 1° de Maio de 1625, rem o grito de liberdade, pois que

quando Pieter Heyn atacou e to- verdadeiro tulmulto havia se origi
mou em 1627, a cidade prendendo nado com o conflito, porque os sol
a "frota de prata" que se dirigia I

dados hola?�eses procurava:n vin

para a Espanha. i :.;ar o patrício e a populaçao acu-

Com o sucesso da segunda inva-· uiu o lusitano agredido.
são, na Bahia, projetaram a, con-} O Exército Liberdador, ao 111an

quista de Pernambuco e durante o do de João Fernandes Vieira diri
ano de 1629 se aprestaram. giu-se para o Monte' das Tabocas,
Eslava a expedição sob a chefia posição _ excelente, com a vanta

do General Hendrik Corneliszoon gern de dominar grande parte da
Lonck que tinha, sob suas ordens, campina, até as imediações 'do Re
Diederick Van Waerdenburch com cife, nas proximidades da atual
tropas de desembarque, e,Pieter cidade de Vitória de Santo Antão.
Adriaanzoon Ita almirante da ar- Aí, nesse celebre Monte das Ta

mada, quando, desembarcando na bocas, travou-se renhido combate,
enseada "Pau Amarelo" iniciaram no dia 3 de Agosto, iniciando-se, a

uma ação combinada, apezar da partir de então, uma série formi
resistencia de Matias de Albuquer- dável de vitórias. brasileiras, pois
que, tomaram Recife a 15 e Olinda que o Exército Libertado levanta
a 16 do mesmo mês de Fevereiro acampamento a 10 de Agosto, no

de 1630, sendo estabelecido o go- dia seguinte faz junção com os in
vêrno holandês em Pernambuco. dios de Camarão e os pretos de
Matias de, Albuquerque fundou Henrique Dias, toma a fortaleza de

a praça de guerra chamada "Ar- Santo Antônio, . encontra-se com

raial do Bom Jesus" em ponto es- .l\.ndré Vidal de Negreiros e Soares
tratégico, entre os rios Bebevibe e Moreno, batem o inimigo em Casa
Capiberibe, repelindo aí inumeros Forte a 17 e tomam Nazaré a 3 de

ataques dos holandeses, que se fo- Setembro, retomam Pôrto Calvo a

ram desanimando e passaram a 17 e acampa perto de Recife, fun
atacar outros pontos do litoral, co- dando o Arraial Novo de Bom Je- que decorra proveitoso e brilhante,
mo a Paraiba a 5 de de Dezembro sus, em 10 de Janeiro de 1646. como até aqui, o curso que ela está
e Rio. Grande do Norte a 27 do A luta durou ainda até 26 de Ja-

fazendo no Conservatório Nacional.

mesmo mês. neiro de 1654, quando foi assinada
Domingos Fernandes Calabar a paz entre os brasileiros e holan-

desertou em 20 de Abril de 1632 e dezes.

4s barraquinbas em
beneficio do Asilo �

de Mendicidade
As "barraquinhas", em benefício

do Asilo de Mendicidade "Irmão

Joaquim" terão início na próxima
quarta-feira, à noite, à avenida
Mauro Ramos e ,se prolongarão até
sábado.

O rnáu tempo reinante determinou
êsse adiamento.
O grande número de prendas já

ofertadas faz crer no pleno êxito

dessa festa popular de caridade.

Coneêrto de Welma
Riscbter
Finalmente hoje, às 20 horas, /no

"Clube 12 de Agôsto", realiza a Ju
ventude Católica o seu festival de

Dr. Castro Faria
Nenhum evento, talvez, da His

tória Pátria, encerra tanto senti
mento nacional, quanto o episódio
do Monte das Tabocas, que hoje
comemoramos com todo respeito
lastimando tão sómente não pos�
suirem nossos concidadãos os mes

mos anceios de liberdade, e a mes

ma convicção de um ideal nacio
nal, como os nossos heroicos
pernambucanos.
No Monte das Tabocas foi fir

mado .o espírito refulgente de nos

sa nacionalidade, quando os bran
cos de Vidal de N�greiro, Matias
de' Albuquerque e João Fernandes

Vie�ra, os nos�os irmãos

indo
ios de

I unidade espiritual dos que aqní
Fehpe Camarão e os negros de nasceram, com a declaração dos
Henrique Dias se ligaram, no au- direitos da língua, da história e da
ge do combate, na mistura do san- tradição, passando aos nossos dias
gue, em prol da mesma causa, a li- sobre as outras línguas, históricas e

bertação do' sólo sagrado da gran- tradições que pretenderam implan
de e imperecivel Pátria Brasilei- tal' na terra que' é nossa, tão só
ra !

.
mente nossa, no decurso dos tem-

Em' 3 de Agôsto de 1645, quando pos, e que haveremos de legar aos

no Monte das Tabocas, os brancos, nossos descendentes, como a terra
negros e índios do nordeste, vence- de um povo livre, a Pátria de um

ram os holandeses, firmaram a na-I Povo sob,erano!
cionalidade brasileira, criada pela André Nilo Tadasco

se foi juntar aos holandeses, que

passaram, com a sua orientação, a

obter vitórias sucessivas, inclusi
ve a tomada do Arraial do Bom Je
sus em 8 de Julho de 1636.
Matias de Albuquerque encentou

então a sua famosa retirada, pro
tegido por Felipe Camarão e Hen
rique Dias, para Alagôas, passan
do por Pôrto Calvo, em poder dos

holandeses, que foram vencidos e

sendo aí capturado o traidor Ca
labar, que foi enforcado a 22 de
Julho.

O govêrno holandês tinha sua

séde em Pernambuco e estava en

tregue ao conde Nassau-Siegen,
João Maurício, que ali chegara em

23 de Janeiro de 1637, iniciando
uma nova fase de administração,
com a maior liberdade religiosa e

politica, rea}i,zando um trabalho e

uma tarefa civilizadora muito su

periores, por todos os titulos, ao

tempo em que vivia, pois que,
além de guerreiro era excelente
homem de Estado, pois quando
verificou não contar com elemen
tos capazes de colimar seus inten-

Da Capital Federal, onde esteve
como delegado do P. S. D., na re-

cente convenção nacional, retornou
ontem a esta Capital, o sr. dr. Agr-i
pa de Castro Faria, secretário da
Comissão Executiva Estadual e

abalizado clinico, diretor da Colónia
Santana ..
Apresentamos-Lhe os nossos vo

tos de boas-vindas'.
i •

Para as pessoas de fino
paladar Café Otto é

.em par.

PA R À'WF E R" DA S,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIE RAS,
ESPINHAS, ETC,NUNCr-l EXISTIU IGU�l

Otávio Oliveira

[ó e de Vasconcelos, retiraram-se
e formaram um outro, á parte;
- em 1836, morreu no Rio de'

Janeiro o Tenente-General Car-'
los Frederico Lecor (Visconde da.,

Laguna), nascido em Lisbôa;
- em 1839, nos arredores de

Porto Alegre, o Coronel Felipe

Tr'·oo· e farl·oba Néri de Oliveira, com o 8° Bata-
lhão de Caçadores e o esquadrão-

d t·
de cavalaria de Andrade Neves foi

e rlgo atacado e resistiu .ao exército re->

O sr. dr. Leoberto Leal, seCl'e- publicano;
tário da Viação, Obras públicas e - em 1842, o Coronel da Guar->

AgTicultura, recebeu o seguinte da Nacional Manoel Antonio Pa-»

telegrama: checo tomou a Lagôa Santa, em

"Riu, Palácio do ItamaraLí, 31 Minas Gerais;
_ Em resposta ao seu telegrama - em 1854, em Recife, faleceu'

de 26 do corrente solicitando por- Bernardo José da Gama, Visconde

menores sóbre as futuras impor- de Goiana, ali nascido em 20 -de:

tações de Tr igo e Farinha de 'I'rí- Agosto de 1782;

go comunico 'i Vossência que o
- em 1887, faleceu na cidade' de'

Brasil deverá 'Lomprar até fim ,do Santa Barbara, o Conselheiro Ma-'

corrente ano 200.000 toneladas de nuel José Gomes Rebêlo Horta, .

grão argentino além das 100.000 ex-presidente de Minas Gerais;
recenLemente adquiridas. Quanto

- em 1886, no Rio de Janeiro".

a importação ,de farinha, informo faleceu o Dr. Fran�isco Praxedes :

que o govêrno americano a 18 de de Andrade Pertence, que presta-·

junho último resolveu adotar ra bons serviços na guerra do Pa-

raguai;
normas reguladoras da exportação

- em 1932, travou-se renhido,'
do produto. Essas normas, muito

combate, na cidade de Itaberá, em.
mais liberais que as anteriores, São Paulo, entre tropas do Govêr
eliminam a possib ilidade de in-

no Federal e revolucionários deste'
ter.ferência dos Govêrnos dos paí-
ses importadores. As transações
ao menos teóricamente realizam-se

mento.

pelos canais do comércio particu
lar no regime livre. Atts sds.
(a) Os-car Pires do Rio, Chefe da
Divisão Econômica."

Estado. Entre as tropas do Govêr
no estava o 14° BC, que muito se=

destacou no combate deste. dia;
- em 1945, a bordo do "Pedro

I", chegaram ao Rio, de regresso'
da Itália, o esquadrão de Reconhe-·

I
cimento, Companhia

.

do Quartel'
________________ G_:neral e C�mpanhia de Mal1l�t�n-.

E . . . çao, da gloriosa Força Expedicio->
conemtze adqUirindo I nária Brasileira.

títulos da União Americà
na de Capitalização S.A. Empregue bem o seu dinbel

ro, comprando ações do "Colé
gio Barriga-Verde".

------------------------------,---'______

�-----�----------------------------------------�

�A�.1 ,sCOS"'" t/- fli DURANTE TOoO DIA

/ I"'" nos VAl/CJOS
,.,)1

D'�"r �/.:,� iI't''-,,� »�� �� ""'-
�

� - �

'7f! � ,$'.

, r

..-.-.-...-.-.·.-_-.·.-.-_-.-.-.-._.-_-.-.-,r...-_-...· - ... -wr.-_-.-.-_-_-.-_- wI"".__-_-..-_-.;r>:!"

•••
Pitonisa de barraca" em festa suburbana, o sr. Isaac Vol�

cha'll está informado, por meios sobrenaturais, de que, no pró
ximo pleito, os pessedistas serão expurgados dos parlamen-
tos!· ,

Essas profecias não têm auxiliado a U. D. N. Se elas não.

falhassem, o eminente Brigadeiro seria hoje o Presidente da
Repúblíca! O sr. Bornhausen, de sua parte, estaria n0 govêr
no catarinense! O sr. Oswaldo Cabral, também, não precisa-·
ria de andar suspirando pelas licenças do sr. Dalcanale! O sr.

Wanderley, de muito bom grado, na Câmara Federal, estaria
defendendo os interesses paranaenses. E nós, por via nas dú
vidas e de nossa desconfiança nas praxes democráticas da U.
D. N., estaríamos homiziad6s no Uruguai, ..

Guilherme Tal

"
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